بررسی تطبیقی اغراض رجز در رزمنامۀ رستم و اسفندیار و اشعار
حماسی عمروبن کلثوم



*

دکتر امیرعباس عزیزی فر

استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

دکتر مجید محمدی
استادیار زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

مینا

قبادی**

*نویسنده مسئولa.azizifar@razi.ac.ir :
** کارشناس ارشد ﮔروه زبان و ادبیات عرب ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران



دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،5شماره ،7بهار و تابستان 1399

تاریﺦ دریافت مقاله1398/2/21:

تاریﺦ پذیرش مقاله1399/11/27 :

109

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-07-01

چکیده
این پژوهش ،که به روش اسنادی -تحلیلی با مطالعۀ کتابخانهای به انجام رسیده است ،درپی
این آن است تا با بررسی رجزهای حماسی در شاهنامه (داستان رستم و اسفندیار) و شعر
حماسی عمروبن کلثوم تغلبی به وجوه اشتراک و افتراق محتوایی و زبانی دو شاعر در زمینۀ
رجز بپردازد .عمروبن کلثوم صاحب یکی از معلقات عصر جاهلی است؛ همان معلقاتی که
بازﮔوکنندۀ آداب و سّنن کﻬن ملی اعراب و آمیزهای است از حکایت ،تاریﺦ ،عشﻖ و حماسه.
در معلقات عﻼوهبر وصﻒ ،فخر و حماسه ،میتوان اﻃﻼعاتی را در مورد جنﮔﻬای مشﻬور
عرب یافت که مبتنی بود بر جنگﻬا و یورشﻬای قبیلهای .مسئلۀ محوری پژوهش این است که
از چه جﻬت یا جﻬاتی این دو شاعر در رجزﮔویی به هم نزدیکند؛ چه عنصر یا عناصری در
رجزهای آن دو حضور دارد و بوم و اقلیم در کیفیت رجز آنﻬا تا چه اندازه مؤثر است .پس از
بررسی دریافتیم که زبان دو شاعر بویژه فردوسی در ﮔزارش رجزهای رستم از جﻬت ادبی اُفت
محسوسی دارد و جنبۀ بﻼغی کمی در زبان او دیده میشود .از جﻬت بﻼغی «کنایه» محور
مشترک دو شاعر است؛ اما عناصر بومی و اقلیمی در کیفیت رجز آنان مؤثر بوده است؛ چنانکه
چشمانداز وسیع محیطی و جغرافیایی که از ویژﮔیﻬای ذاتی حماسه است در شعر عمروبن
کلثوم دیده نمیشود .از یازده مورد اغراض رجزی که بررسی شد ،دو شاعر در هفت موردِ

برمنشی ،بیان قدرت و شرح رفتار پﻬلوانی ،نازش به نژاد و خاندان ،دغدغۀ ننگ و نام ،تحقیر و
بیان کﻬتری رقیب ،تضعیﻒ روحیه و تﻬدید و ارعاب با هم مشترکند و در چﻬار موردِ پند و
اندر ،مرگ ناهراسی ،سازشناپذیری و ستمستیزی و تفاخر به خیل با هم اختﻼف دارند.
کلیدواژهها :حماسه ،رجز ،شاهنامه ،رستم ،عمربن کلثوم.
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 .1مقدمه
شاهنامه سراسر حدیث پﻬلوانی و نامآوری ،و پردازشگر ﮔفتگوهایی است که زمینهساز
رجزخوانی و درنﻬایت نبرد دو قﻬرمان است .فردوسی ﮔزارشگر بزرﮔترین و سترﮔترین
حماسۀ ملی ایرانیان ،ضمن توصیﻒ صحنههای حماسی ،بنا به اقتضای داستان در البه-
الی ﮔزارش داستان و شرح رفتار دالوران به بیان رجزهای پﻬلوانان و هماوردان نیز
پرداخته است؛ چرا که خود نیک میداند رجز از الزامات حماسه است .وی نامورترین
شاعر حماسی ایران در قرن چﻬارم است که در اثر خود هم از وصﻒ غنایی بﻬره برده
است ،هم حماسی و هم درام .یکی از درامﻬای تراژیک وی همین داستان رستم و
اسفندیار است که یکی از جنبههای درام آن یعنی رجز در این جستار بررسی می شود.
عمروبن کلثوم بن مالک ب ن عتاب بن تغلب پسر کلثوم از سادات تغلب و لیلی
دختر مﻬلﻬل برادر کلیب وائل بود (البستانی 1953 ،م .)186 :بنیتغلب از مﻬمترین قبایل
عرب بهشمار میآمد .این شاعر در فضایی قبیلهای و سرمست از سیادت قبیلهاش
پرورش یافت و در پانزده سالگی به ریاست قوم خود رسید .در اختﻼفی که بین دو
قبیلۀ «بکر» و «تغلب» روی داد ،دفاع از قومش را نزد عمروبن هند برعﻬده داشت .او
سرانجام در سال  600میﻼدی از جﻬان رفت (فرع شیرازی و حاجیزاده.)995-996 :1393 ،
از عمروبن کلثوم اندک شعری در فخر ،هجو و مدح باقیمانده که مشﻬورترین آنها
«معلقۀ» اوست که قصیدهای است با قافیۀ «نون» در بحر «وافر» و در حدود صد بیت.
معلقۀ او در دو زمان سروده شده است .انگیزۀ او در سرودن بخش نخست ،داوری بردن
«بکر» و «تغلب» نزد عموربن هند ،و انگیزۀ او در بخش دیگر کشته شدن عمروبن هند
به دست شاعر است (الفاخوری .)120 :1380 ،بیشتر پژوهشگران ادبیات عرب ،عمروبن
کلثوم را از پیشتازان معلقات میدانند .آنﮔونه که در مورد دیگر معلقات اختﻼفنظر
هست در مورد معلقۀ عمرو بن کلثوم چنین دیدﮔاهی وجود ندارد ،بلکه بر برتری آن از

بررسی تطبیقی اغراض رجز در رزمنامۀ رستم و اسفندیار و اشعار حماسی عمروبن کلثوم

میان معلقات اجماع وجود دارد (عباس.)62 :2006 ،

این پژوهش به روش توصیفی -تحلیلی و مطالعۀ کتابخانهای است .ابتدا مبانی نظری
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 1-2روش پژوهش
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ابوزید قرشی دیدﮔاه عیسی بن عمر دربارۀ عمرو بن کلثوم را اینﮔونه بیان میکند:
«اﮔر اشعار عرب در یک کفۀ ترازو و قصیدۀ عمروبن کلثوم در کفۀ دیگر نﻬاد شود،
قصیدۀ عمروبن کلثوم بر بیشتر آنﻬا برتری دارد» (القرشی :1986 ،ص .)87شوقی ضیﻒ نیز
هنگامی که از فخر و حماسه در میان موضوعات شعر جاهلی سخن به میان میآورد،
معلقۀ عمرو بن کلثوم را از زیباترین اشعار در این زمینه میشمارد (ضیﻒ ،بیتا.)202 :
شاعر تغلبی از حماسه و رجز برای اغراضی که در پی خواهد آمد ،بﻬره ﮔرفته است.
«توصیﻒ» یکی از مﻬمترین کلیدواژﮔان مشترک در زبان شاعر حماسی پارسی و تازی
است .هردوی این شاعران با چیدمان خاص آوایی و موسیقی حروف ،توانستهاند
بخوبی اغراض حماسی و رجزﮔویانۀ خود را القا کنند .به باور برخی ،عمروبن کلثوم
از موسیقی رزمی برخاسته از چینش هجایی و حروف به بیشترین میزان بﻬره ﮔرفته و
موسیقی ابیات او در توصیﻒ صحنههای نبرد از دیگر شاعران معلقات سبع ،ملموستر و
محسوستر است؛ زیرا او از حروفی در کنار همدیگر بﻬره برده است تا صدای برهم
خوردن شمشیرها و نیزهها را تداعی کند (قائمی و صمدی .)85 :1391 ،به باور برخی،
معلقۀ عمروبن کلثوم با اغراق ارتباط عمیقی دارد (شﻬبازی .)60 :1389 ،همین اغراق یکی
از الزامات حماسه است که در شاهنامه نیز بسیار به آن بر میخوریم.
بیشک تأمل در مضمون حماسی شاهنامه و نیز در نمونههای همسنگ آن همچون
معلقات ،میتواند در شناخت زمینههای فکری -فرهنگی و مسائل اجتماعی هر قوم و
ملتی تأثیرﮔذار باشد .مظاهر شعر حماسی عربی را میتوان در دورۀ جاهلی و در
معلقات جاهلی همچون معلقۀ عمروین کلثوم ،حارثبن حلزه و عنترهبن شدّاد یافت
(فرزاد .)22 :1374 ،داستان رزمنامۀ رستم و اسفندیار ازآن رو برای این پژوهش برﮔزیده
شده است که به اعتقاد بسیاری فردوسی در این داستان بیشتر از رزم به توصیﻒ
اندیشه و روحیّات قﻬرمانان اصلی میپردازد و حدود دوسوم ابیات را به سخنانی
اختصاص می دهد که میان رستم و اسفندیار ر ّد و بدل شده است (غفوری.)10 :1389 ،
دیگران نیز این داستان را داستانِ داستانﻬا (اسﻼمی ندوشن ،)90 :1351 ،عمیقترین کشمکش
روانی در شاهنامه (مسکوب )87 :1374 ،و ستیز ناسازها (کزازی )517 :1366 ،نامیدهاند.

پژوهش با مراجعه به منابع کتابخانهای و پایگاههای اﻃﻼعاتی استخراج ،و سپس شواهد
شعر دو شاعر بررسی شده است.
 1-3اهمیت و ضرورت پژوهش

مسأئل پژوهش از این قرار است که بهدلیل این دو شاعر در رجزﮔویی به هم نزدیکند؛
چه عنصر یا عناصری در رجزهای آن دو حضور دارد و بوم و اقلیم در کیفیت رجز آنﻬا
تا چه اندازه مؤثر است .کاوش رﮔههای حماسی در بستر معلقات عربی و چگونگی
درج مضمونﻬای حماسی درآن ،اهمیت و ضرورت چنین پژوهشهایی را نشان میدهد.
از سوی دیگر تطابﻖ یا تفاوت بیان حماسی شاهنامه با معلقات و نیز تأثیر نژاد ،قومیت،
اقلیم و انگاره های اجتماعی بر ذهن و زبان دو شاعر ،اهمیت و ضرورت این پژوهش
را دوچندان میکند.
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پژوهشﻬای متعددی در ارتباط با رجز صورت ﮔرفته است که به عنوان نمونه میتوان به
این موارد اشاره کرد :کتایون مرادی و محمود صلواتی ( 1391ش) در پژوهشی با عنوان
« کارکرد رجز و رجزخوانی درشاهنامه وﮔرشاسبنامه،این دو اثر را از لحاظ مضمونﻬای
رجزی همچون تکیه برنژاد و ﮔوهر ،تحقیر نام و نسب حریﻒ ،سرزنش حریﻒ و....
مورد واکاوی قراردادهاند « .تحلیلی بر رجزخوانی در شاهنامۀ فردوسی و شاهنامۀ کردی
الماسخان کندولهای» ( 1395ش) عنوان پژوهشی از مصطفی رادمرد و دیگران است
که در آن به میزان تأثیرپذیری الماسخان کندولهای در بازﮔردانی داستانﻬا از شاهنامۀ
فردوسی از نظر زبانی و فرهنگی اشاره شده است .احمد امیری خراسانی و عصمت
اکرمینیا ( 1396ش) درجستاری دیگر با عنوان «جایگاه رجز در شعر دفاع مقدّس»،
ضمن اشاره بهکاربرد رجز در اشعار حماسی دورههای مختلﻒ شعر فارسی ،مقاصد
وکارکردهای آن را در اشعار دفاع مقدّس بررسی کردهاند« .دراسۀ الرجز فی العصر
االسﻼمی» ( 1390ش) نوشتهای از سید محمدرضا مصطفوینیا است که نویسنده به
بررسی رجز از دورۀ جاهلی تا عصر اسﻼمی پرداخته و در البهالی آن به تفاوت رجز
جاهلی با اسﻼمی و نیز ذکر رجزهای شاعران جاهلی و اراجیز دورۀ اسﻼمی منسوب به
غزوات صدر اسﻼم پرداخته است .غﻼمرضا رحمدل ( 1371ش) در پایاننامهای با
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 1-4پیشینۀ پژوهش

بررسی تطبیقی اغراض رجز در رزمنامۀ رستم و اسفندیار و اشعار حماسی عمروبن کلثوم

 .2بحث
 1-2رجز ،تعاریف و انواع
رجز در اصلِ واژه به معنای دردی است که به پاهای شتر اصابت میکند (ابن فارس،

دهخدا :1377:ذیل رجز (فراهیدی ،1367 ،ج :6ص .)66

در اصطﻼح ادبی ،رجز شعری را ﮔویند که مبارزان در مقام مفاخره و مباهات و الف
زنی در بیان مردانگیﻬای خویش و خاندانشان بویژه در میدان جنگ بر زبان میراندهاند

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-07-01

 :1991ذیل رجز) و در معانی دیگر به معنای شعرکوتاه ﮔفتن ،ارجوزه خواندن برای کسی،
مبتﻼ شدن شتر به بیمار رجز  ،متابعت حرکات ،اشعاری که در معرکه در مقام مفاخرت
و شرافت خود میخوانند و ...است (زوزنی :1374 ،ذیل رجز؛ نفیسی :1343 ،ذیل رجز؛
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عنوان «رجزهای یورشی عاشورایی» به مباحثی همچون تعریﻒ و کلیّات رجز،
مختصری از تاریﺦ اسﻼم ،معرفی حماسهسازان کربﻼ و تحلیل موضوعی رجزهای
عاشورا پر داخته است .دربارۀ عمروبن کلثوم این پژوهشﻬا درخور ذکراست« :نقد
روانشناسی اشعار عمروبن کلثوم و عنترۀبن شداد» ( 1393ش) عنوان جستاری از مسلم
خزلی و حسن ﮔودرزی لمراسکی است که نویسندﮔان از دید روانشناسی به بررسی
اشتراکات روانکاوانۀ دو شاعر پرداختهاند .علی نجیب عطوی ( 1993م) در کتاب
«عمروبن کلثوم تغلبی :شاعر فخر و الحماسه» به بیان شخصیت فکری و درونمایۀ شعر
ابن کلثوم پرداخته است .مﻬدی اویسی کﻬخا و مسعود اکبری زاده ( 1394ش) در
مقالهای با عنوان «بررسی تطبیقی اندیشهها و مضمونﻬای شعری عمروبن کلثوم و
منوچﻬری دامغانی» به چگونگی تأثیرپذیری منوچﻬری از عمروبن کلثوم در توصیﻒ
ﻃبیعت اشاره کردهاند« .بررسی جلوههای عواﻃﻒ در اشعار زهیر بن ابی سلمی و
عمروبن کلثوم تغلبی» ( 1394ش) عنوان پایاننامهای از عارضه ایزدپناه است که
پژوهشگر به بررسی بازتاب احساسات در اشعار دو شاعر پرداخته است .با توجه به این
پیشینه ها ،پژوهشی که با عنوان این جستار همخوانی و همسانی داشته باشد ،یافت نشد؛
بنابراین دسته بندی و تحلیل اغراض رجز در دو بستر فرهنگی متفاوت در قالب حماسه
و معلقه و نیز وجوه تفاوت و تشابه دو شاعر عرب و ایرانی در زمینۀ محتوا و زبان و
وجوه ادبی آن ،نشانگر تازﮔی این پژوهش است.
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 2-2بررسی تطبیقی اغراض رجز در رزمنامۀ رستم و اسفندیار و شعر عمروبن کلثوم

براساس آنچه در باب رجز بیان شد ،اینک اغراض رجز در دو وجه شباهت و تفاوت
بیان میشود:
 1-2-2وجوه شباهت

 1-1-2-2برمنشی :نقطۀ ضعﻒ قﻬرمانِ تراژدی معموالً غرور 4است .اعتماد به نفس
فراوان و خود بزرگبینی باعث میشود که قﻬرمان به نشانههای هشداردهندۀ آسمانی یا
درونی توجه نکند و نﻬایتاً به فاجعۀ تراژیک ﮔرفتار آید .خودستایی و برمنشی در
قاموس پﻬلوانی خردمند چون رستم مذموم است؛ اما آنجا که الزم میشود ،باکی ندارد
و از روی اضطرار در پاسﺦ خودپسندیﻬا و بزرﮔنماییﻬای اسفندیار او نیز خود را
میستاید (نﻬچیری.)209 :1383 ،
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(دهخدا :1377 ،ذیل رجز) .کادن در «فرهنگ اصطﻼحات ادبی» در باب رجز 1میﮔوید:
ا غراقگویی و رجز در ادبیات شفاهی بیشتر ملل جﻬان بویژه در حماسه و قصیده رایج
است .پﻬلوانی در باب کردارهای قﻬرمانانهاش بلوف میکند( .در بوق و کرنا میکند)
( .)cuddon, 1977: 85همو این ویژﮔی را از میان حماسههای التین بیشتر از آن حماسۀ
«بیوولﻒ» میداند.
رجز ،ﮔونههای زیادی دارد .سرّامی درکتاب «از رنگ ﮔل تا رنج خار» ،فصلی با
عنوان ﮔفتاردر شاهنامه آورده و در آنجا ﮔفتگوهای شاهنامه را به ﮔفتگوهای کتبی و
شفاهی ،دورادور یا رودررو ،ﮔفتگویی که منتظر جواب نیست یا جواب میخواهد یا به
اصطﻼح دیالوگ و مونولوگ تقسیمبندی کرده است (سرامی .)300 :1368 ،با توجه به
تقسیمبندی او ،میتوان ﮔفت رجز ﮔفتگوی رودر رو بین انسان و انسان یا انسان و
حیوانات خارقالعاده است که بهصورت مونولوگ انجام می شود و ﮔویندۀ آن قﻬرمان یا
پﻬلوان داستان است یا رجزها ﮔفتگوهای خصوصی بین دو قﻬرمان است که غالب ًا
بهصورت پرسش و پاسﺦ بیان میشود (مرادی و صلواتی.)37 :1391 ،
خﻼصه اینکه کارکرد اصلی رجز در روند کلی داستان ،تعالی و خیزش داستان برای
اوج 2است؛ بنابراین خود رجز با وجودی که کُنشی نمایشی و فیزیکی -پﻬلوانی نیست
در کُنش فرازین 3بسیار مؤثراست.
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 ...به ﮔیتی چنان دان که رستم منم

تخم

فروزندۀ
ج

منم.

نیرم

(فردوسی)728 :1386 ،

در جایی دیگر رستم فقط خود را جﻬان پﻬلوان میداند:
ز پانصد همانا فزونست سال

که تا من جدا ﮔشتم از پشت زال

همی پﻬلوان بودم اندر جﻬان

نﻬان.

یکی

بود

با

آشکارم

(همان)731 :

ألَم تَرَ أَننّی رَجُلٌ صَبورٌ

إذا ما المرءُ لَم یَﻬمُم بِصَبرِ

خَو

مَنَنتُ َعلَی حُذَیفَۀَ بَعدَ أَسرِ

وَلَو غَیری یَجِی ُء بِهِ أَسِیر ًا

دَهرِ

وَأنّیَ
ولکنّی

بالذَّنائِبِ
مَنَنتُ

یَومَ
وَکانَ

أهﻼً

لَنالَ

بَهِ

رَغِیبَۀَ

ذُخرِ

لَما أَولَیتُ فی حَمَلِ بنِ بَدر
(عمروبن کلثوم)55 :1999 ،
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ترجمه :آیا نمی بینی که همانا من آن مرد صبور و بردبار هستم؛ آن زمان که شخص
هیچ ارادهای برای شکیبایی ندارد.
 من همانم که در روز جنگِ «خو» در منطقۀ «ذنائب» با آزادی حذیفه بن بدر(سید ذبیان) از بند اسارت بر او منت نﻬادم.
 اﮔر فردی غیر از من حذیفه بن بدر را اسیر میکرد با ﮔرفتن فدیه ،ذخیرۀ تمامزندﮔیش را تا آخر عمر به دست میآورد.
 -من بر او منت نﻬادم و «حمل بن بدر» نیز الیﻖ نیکی و بخشش من بود.
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در بیت نخست ،رستم با معرفی خود ،کُنشﻬا و کردارهای خود را بهمنظور برمنشی
و القای آن برای هماورد بیان میکند .تکرار ضمیر «من» و «م» در راستای چنین هدفی
است؛ ضمن اینکه «منمِ» دوم مفید حصر است؛ یعنی تنﻬا و تنﻬا من بوده و هستم که
خاندان نریمان را به تعالی رساندم .در دو بیت بعدی ،رستم خود را از ابتدا پﻬلوان و
بزرﮔمنش می داند و در مصراع آخر اوج برمنشی و پﻬلوانی خود را بیشتر بیان میکند.
او به دلیل همین ویژﮔی بر یک سیرت و وتیرت بوده است .تغییر و تحوالت سیاسی و
اجتماعی در برمنشی و بلند همتی من بی تأثیر بوده است .عمروبن کلثوم در همین
راستا میﮔوید:
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بخاید ز من چنگ دیو سپید

بسی جادوان را کنم ناامید...

چو کاموس جنگی چو خاقان چین

سواران جنگی و مردان کین

که از پشت زینشان به خمّ کمند

ربودم سر و پای کردم به بند

منم

منم

نگﻬدار

ایران

و

توران

بههرجای

دلیران

پشت

(فردوسی)728- 729 :1386 ،

رستم در جایی دیگر درباب شرح رفتار پﻬلوانی خود با اشاره به واقعۀ مازندران
چنین میﮔوید:
زمین را سراسر همه ﮔشتهام

بسی

 ...ز کاووس در جنگ هاماوران

بتنها

شاه

بیدادﮔر

برفتم

کشتهام

بهمازندران
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استفﻬام بیت نخست حقیقی نیست؛ بلکه معنی ثانویه دارد .نوع استفﻬام برای توبیﺦ
مخاﻃب است و می خواهد با این توبیﺦ ،صبور بودن خویش را به مخاﻃب بقبوالند.
«اذا» در ابتدای مصراع دوم از ادوات شرﻃی است که بر قطعیت وقوع داللت میکند؛
یعنی شاعر با آوردن «اذا» میخواهد بگوید در موقعیتهایی که انسان تحمل کمترین
صبر را ندارد ،او در اوج صبوری است« .ما» در«إذا» در مصراع دوم زائده است که
بهمنظور بیان تأکید معنا آمده است.
شاعر در بیت دوم با آوردن «انا» تأکیدی بر «یاء» متکلم در واژۀ «انی» و همچنین
بهکار ﮔرفتن صیغۀ متکلم وحده در فعل «مننت» میخواهد برمنشی خویش را هرچه
بیشتر نشان دهد .شاعر در بیت سوم از سبکی خاصی از اسلوب حصر بﻬره میبرد .او
زمانی که میﮔوید اﮔر غیر من حذیفه را اسیر میﮔرفت ،حتماً از او فدیه میﮔرفت بر
برمنشی و آزادﮔی خود بیشتر تأکید میکند؛ یعنی تنﻬا اوست که در چنین موقعیتی از
ﻃمع مادی صرف نظر میکند .چنانکه پیداست زبان دو شاعر در این رجز ،ساده و
بدون تصویر بﻼغی است.
 2-1-2-2بیان قدرت و شرح رفتار پهلوانی :اقتضای حماسه ،قدرت داشتن،
قدرتمندی و شرح رفتار پﻬلوانی است؛ به عبارتی دیگر در حماسه ،ضعیفان و ناتوانان
در بستر فخیم و سترگ آن جایی ندارند  .این رجز شاید بتوان ﮔفت مﻬمترین رجز است
که هدف آن ارعاب حریﻒ و تضعیﻒ روحیۀ اوست .رستم در این بخش کردارهای
پﻬلوانانۀ خود را بازﮔو میکند:

بررسی تطبیقی اغراض رجز در رزمنامۀ رستم و اسفندیار و اشعار حماسی عمروبن کلثوم

نه ارژنگ ماندم نه دیو سپید

نه سنجه نه اوالد غندی نه بید
(همان)730-731 :

رستم در جایجای این داستان با تکرار رفتار پﻬلوانانۀ خود در جنگ مازندران ،بیش
از پیش میخواهد هماوردش را متقاعد کند که کردارهای او بسی سترﮔتر و بزرﮔتر از
اوست؛ چنانکه در ابیات  729تا  745کردارهای خود را در مازندران ﮔزارش میکند
(نک به همان .)732-733 :رستم در ابیات نخست ،رفتار پﻬلوانانۀ خود را در هفتخان
بیان ،و جدال سﻬمناک او با دیو سپید را ﮔزارش میکند و از قِبَل همین ﮔزارش و همین
کردار ،نه تنﻬا خود را پشت و پناه ایران ،که غیر ایرانیان را نیز حمایت میکند .در شاهد
بعدی تنﻬا اوست که شاهان ستمگر را از بین برده است .قطعاً کشتن شاهان از عﻬدۀ هر
پﻬلوانی بر نمی آید؛ حتی اوست که مایۀ قوام و دوام شاهان است .ابن کلثوم نیز در
همین زمینه چنین سروده است:
ب وَبالسَبایا
فَآبُوا بِالنَﻬا ِ

وَأُبنا بالملوکِ مُصَفَدِینا
(عمروبن کلثوم)80 :1999 ،

بُأَنّا نُورِدُ الرَّایاتِ بِیضاً

وَنُصدِرُهُنَّ حُمراً قَد رَوِینا

ﻃِوالٍ

ک فِیﻬا أن
عَصَینا المَلِ َ
نَدِینا...

وَأیّامٍ

لَنا
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أَبا هِندٍ فَﻼ تَعجَل عَلَینا

وَأَنظِرنا

غُ َّر

نُخَبِّرکَ

الیقینا
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ترجمه :در آن روز جنگ آنان (پسر عمویان) با غنائم و اسیران جنگی از جنگ
برﮔشتند در حالیکه ما پادشاهان را در غل و زنجیر بسته بازﮔشتیم.
شا عر دراین بیت ازصنعت بدیعی جمع وتفریﻖ بﻬره برده است .او بازﮔشتن را جامع
میان خویش و رقیبان ذکر کرده است؛ اما در نوع غنیمتی که به دست آوردهاند ،بین
خود و آنان تفریﻖ آورده است .آنان غنیمت و اسیر آوردهاند درحالیکه اینان پادشاهان
را در غل و زنجیر کردهاند .ر شادت شاعر عرب بیش از رجز رستم است؛ او شاهان را
اسیر می کند و بزرﮔمنشی آنان تا آنجاست که غنایم جنگی برایشان اعتباری ندارد.
شاهان غنیمتی سترگ است به مصداق «چونکه صد آمد نود هم پیش ماست» .اعتبار
شاهان بیش از غنایم است .بیان شاعر در این رجز همانند بیان رستم است .شاعر نیز
همچون همال ایرانی بر شاهان تسلط دارند .تفاوت در اصطﻼح «غنیمت» و «فدیه»
است که نشان از تفاوت فرهنگی و بومی دو فرهنگ دارد.

117


مَتی نَنقُل إلی قَومٍ رَحانا

یَکونوا فی الِلقاءِ لَﻬا ﻃَحِینا

نَجذُّ رؤوسَﻬم فی غیر بر

فَماَ یَدروُن َمَاذَا یتّقونا
(عمروبن کلثوم)78-79 :1999 ،
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ترجمه :ای ابا هند! در صدور حکم دربارۀ ما شکیبا باش و در حُکمت درنگ پیشه
کن و شتاب مکن تا اخبار درست و یقین را به تو بگوییم.
 (یکی از اخباردرست) این است که ما پرچمﻬا را هنگامی که سفید هستند بهمیدان جنگ میبریم و درحالیکه سرخ و از خون دشمنان سیراب شده است ،باز
میﮔردانیم.
 و چه بسیار روزها و وقایعی که در آن از پادشاه نافرمانی کردیم از ترس اینکهخوارو ذلیل شویم (مبادا خوار و ذلیل شویم).
 هرﮔاه آسیاب جنگمان را به سوی قومی انتقال دهیم ،آنان برای آسیاب ما چونآرد خواهند بود.
 بیرحمانه سرهای آنان را جدا میکنیم؛ پس آنان نمیدانند که چه چیزی مانع مامیشود.
شاعر در بیت دوم نﻬایت خونریزی و کشتار خود را بیان میکند .با پرچم سفید به
معرکه وارد شدن ،تلویحاً القای پیام آرامش و سکون به ﻃرف مقابل را دارد؛ ﮔویی آنان
برای ورود به رزم به صلح میروند؛ ترس و رعبی از ورود به رزم ندارند؛ ولی همین
ﮔروه وقتی باز می ﮔردند ،پرچمﻬایشان سرخ و خونین است .در همین بیت از جﻬت
آوایی تکرار حرف «ر» دال بر تحرک و تکرار است؛ چنانکه حسن عباس در کتاب
«خصائص الحروف العربیه و معانیﻬا» چنین نظری را دربارۀ این حرف دارد (عباس،
 .)101 :2003دربیت سوم ایجاز حذف وجود دارد .شاعر در مصراع نخست (رُبَّ) را
حذف کرده است که افادۀ تکثیر میکند؛ یعنی (عصیناالملک لئﻼ ندین) حرف «ال»حذف
شده است .دربیت چﻬارم شاعر از استعاره استفاده کرده است؛ یعنی واژۀ (رحی) سنگ
آسیاب را استعاره برای اعﻼن جنگ و شروع حمله ﮔرفته است .در همین بیت تکرار
حروف «ق»« ،ن»« ،د» و «ل» صدای حرکت سنگ آسیاب را برای خواننده تداعی
میکند .در مصراع نخست از بیت آخر نوعی اﻃناب از ﮔونۀ «ایغال» وجود دارد که
برای مبالغه آمده است.
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 ...جﻬاندار داندکه دستان سام

بزرﮔست و با دانش و نیکنام

همان سام پور نریمان بدست

نریمان ﮔرد از کریمان بدست

بزرﮔست و ﮔرشاسب بودش پدر

به ﮔیتی بدی خسرو تاجور

سام

نیکنام

همانا

شنیدستی

بکشتش بطوس

آواز

نبد

در

زمانه

چنو

بدریا نﻬنگ و بخشکی پلنگ

ورا کس ندیدی ﮔریزان ز جنگ

 ...ودیگر یکی دیو بد بدﮔمان

تنش بر زمین و سرش بآسمان

 ...دو پتیاره زین ﮔونه پیچان شدند

ز تیغ یلی هر دو بیجان شدند

همان مادرم دخت مﻬراب بود

بدو

بود

 ...نژادی ازین نامورتر کراست

خردمند ﮔردن نپیچد ز راست.

کشور

هند

شاداب

(فردوسی)730 :1386 ،
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 3-1-2-2نازش به نژاد و خاندان :اصالت خانوادۀ رستم و اسفندیار از جﻬت مادری
همسان است .ﮔرچه پدر اسفندیار ایرانی است ،مادر و نیای مادریش غیر ایرانی است.
در باب رستم نیز ﮔرچه زال ایرانی است ،رودابه کابلی است که با ضحاک اهریمن
پیوندی دارد؛ هرچند برخی پژوهشگران انتساب رستم را از جانب مادر به ضحاک
نتیجۀ آمیختگی مﻬاجمان آرایی ،بومیان فﻼت ایران و میان رودان میپندارند (شمیسا،
)585 :1396؛ پس چنانکه می بینیم مادر دو قﻬرمان ،نقطه ضعﻒ نژادﮔی آن دو حساب
می شود؛ ولی با این حال نفوذ و شﻬرت خاندان رستم بیش از اسفندیار است .از ﻃرفی
درباب خاندان رستم چندین حماسه سروده شده است :ﮔرشاسبنامه (در باب پﻬلوانیﻬای
ﮔرشاسب نیای بزرگ رستم) فرامرزنامه (فرامرز فرزند رستم) ،بانو ﮔشسبنامه
(ﮔشسب دختر رستم است) ،جﻬانگیرنامه (جﻬانگیر دیگر فرزند رستم) ،برزونامه (برزو
فرزند سﻬراب و نوادۀ رستم) و شﻬریارنامه (شﻬریار فرزند برزو) .رستم در پاسﺦ به
اسفندیار و اظﻬارات وی مبنی بر بیاصالت بودن و خوارمایگی خاندان رستم ،ضمن
دعوت اسفندیار به آرامش و بیان سخنان عاقﻼنه و دلپذیر ،معتقد است که خاندان
بزرگ او را همه میشناسند؛ حتی ﮔشتاسب ،پدر اسفندیار به بزرﮔی خاندان رستم
معترف است .رستم با ذکر کارنامۀ خاندان خود ،بزرﮔی و دالوری خاندانش را به رخ
اسفندیار میکشد:

رستم در نازش به خاندانش ابتدا از سام نام میبرد که دو ویژﮔی دارد :نخست
دانشمند است و دیگر نیکنام؛ سپس به نریمان ﮔریز میزند که او ویژﮔی رادی و
بخشندﮔی دارد .نریمان را پدری است ﮔرشاسب نام که او تاجور است .رستم سپس
دوباره به سام برمیﮔردد .سام عﻼوهبر نیکنامی ،اکنون دفع خطر میکند؛ مردم ﻃوس را
از شر اژدهایی سترگ میرهاند .سپس او از مادرش میﮔوید که او نیز شاهزاده و نژاده
است .نﻬایت اینکه رستم «کریم الطرفین» است؛ مادری شاهزاده دارد و پدری نیکنام و
جﻬان پﻬلوان .عمروبن کلثوم نیز در این باره از نژادﮔی خاندان خود ،بنیتغلب ،سخن
میراند:
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أنمی إلی الصِّیدِ من رَبیعَۀَ وآل

أخیارِ مِنﻬُم إن حُصِّلوا نَسَبا
(عمروبن کلثوم)28 :1999 ،

ترجمه :از من دربارۀ بنیتغلب و برادرانشان بپرس به تو خبر میدهند که من برترین
آنﻬا و واالمرتبهترینشان از لحاظ نَسَب هستم.
 اﮔر نسب ها را برشمارند من به بزرﮔان خاندان بنی ربیعه و سروران و بزرﮔان آنخاندان منسوبم.
شاعر در بیت نخست پس از آوردن واژۀ «خیرهم» ،که برتری خود را نشان میدهد
ن
در بیت دوم به شیوۀ اﻃناب و از ﮔونۀ «ذکر العام بعد الخاص» ،قبیلۀ خود را برتری ِ
قبایل می داند تا بدین وسیله بر نژاده بودن خود تأکید ورزد .چنانکه میدانیم نکتۀ بﻼغی
ذکر عام بعد از خاص ،فراﮔیری بقیۀ افراد و اهمیت دادن به خاص است؛ زیرا آن
خاص پس از اینکه به تنﻬایی ذکر شده ،باردیگر نیز در ضمن عام آورده شده است
(الﻬاشمی .)248 :1999 ،شاعر از جﻬت معنایی در بیت دوم معتقد است که خاندان من
کمنظیر و ای بسا بینظیر است و کمتر کسی میتواند در عزّت و شرف نسب و خاندان
به جایگاه خاندان من برسد:.
أَنَّنا

سبُ جِیدُها
ذُراهاو أَنّا حِینَ تُن َ

لَقَد

عَلِمَت

عُلیا

رَبیعَۀَ

وَماانفکَّ منّا -مُنذُ کُنّا -عُمارَۀٌ

إذا الحَربُ شَالَت القِح ًا مَن یَقُودُها

وَإن تَسألی تُنبَی بِأنّا خَیارُها

ُوقُودُها

وَأنّا

الذُّرا

مِنﻬا

وَأنّا

(عمروبن کلثوم)40 :1999 ،
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إن تَسأَلی تَغلِباً و إخوتَﻬُم

یُنبوکِ أنِّی مِن خَیرِهِم نَسَب ًا

بررسی تطبیقی اغراض رجز در رزمنامۀ رستم و اسفندیار و اشعار حماسی عمروبن کلثوم
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ترجمه :ﮔروه ربیعه می دانند که ما باالترین آنﻬا از لحاظ نام و نسب هستیم و به
مثابه ﮔردن در میان آنﻬاییم.
 از زمانیکه بودهایم پیوسته .بین ما ﮔروه زیادی بودهاند که هر وقت آتش جنگبشدت زبانه کشیده است ،آن را هدایت کردهاند.
 اﮔر (دربارۀ ما) بپرسی به تو خبر میدهند که ما بﻬترین آن قوم و سروران آنیم وجنگ افروزان و هیزم شعلهورکنندۀ آتش جنگیم.
شاعر دربیت دوم استعاره بلیغی از ﮔونۀ استعارۀ مکنیه در تعبیر(شالت الحرب)
به کارﮔرفته که معنای آن باال ﮔرفتن (شدّت یافتن) جنگ است .وجه شبه اوج ﮔرفتن
است .شاعر در این بیت زمانیکه جنگ به اوج خود میرسد ،آن را به ناقهای تشبیه
میکند که آمادۀ لقاح است و دم خود را باال میﮔیرد .شاعر در این ابیات برای مبالغه در
برتری نژادی خود ،افعال را بهصورت مجﻬول میآورد تا با مبﻬم ذکرکردن آن بر مبالغۀ
ﮔفتار خویش بیفزاید؛ یعنی شﻬرت آنان به ﮔونهای است که از هرکس بپرسی به برتری
آنان اعتراف می کند .تفاوت بیان شاعر پارسی با شاعر عرب در این است که رستم
جداﮔانه و با ذکر نام نیاکان خود آنﻬا را تصویر میکند؛ اما عمروبن کلثوم بهصورت
جمعی از خاندان خود نام میبرد .اقتضای بیان حماسی کتمان نام است؛ چنانکه جورج
جیمز فریزر 5معتقد است که انسـان ابتدایـی ،اسـم خـود را بخشـی خطیر و حیاتــی
از خــود میدانســت؛ از ایــن رو بــدقــت از آن مراقبــت میکــرد تــا از ﮔزنــد
مصــون مانــد )فریـزر .)271 : 1388 ،عمروبن کلثوم این مسئله را رعایت کرده است.
از سوی دیگر ذکر عناصر حماسی همچون اژدها ،دیو ،دریا ،نﻬنگ ،چنگ ،پتیاره،
خشکی ،پتیاره ،تیغ و ...در بیان رستم بسیار حماسیتر است .نکتۀ دیگر اینکه رستم از
مادر خود نیز نام می برد و عمروبن کلثوم از زبان شخصیت حماسی خود از آوردن نام
مادر قﻬرمان ابا می ورزد .بر ﻃبﻖ سنن کﻬن ذکر نام افراد در مأل عام محذور و ممنوع
است .فریزر در این باره میﮔوید« :ﮔاهـی بـرای اجتنـاب از بهکار بـردن نـام واقعـی
اشـخاص ،او را بـه نـام فرزنـدش میخواننـد ...از آنجـا کـه میپندارنـد بچههـا
دشـمنی ندارنـد؛ بنابرا یـن بـرای صـدا زدن کسـی ،او را پـدر ،عمـو یـا دایـی فـﻼن
کـس کـه اسـم بچـهای بـود ،مینامیدنـد« (فریزر.)275 :1388 ،
 4-1-2-2تحقیر و بیان کهتری رقیب :یکی از اغراض بدیﻬی رجز ،تحقیر هماورد

است .قﻬرمان حماسه برای منکوب کردن حریﻒ و ایجاد ضعﻒ روحیه در وی ،به بیان
کﻬتری او میپردازد .شاعر عرب در این زمینه چنین سروده است:
هَﻼّ عَطَفتَ عَلی أُخَیِّکَ إذ دَعا

بِالُّثکلِ ،ویلَ أَبیکَ یا ابن أبی َشمِر

غادَرتَهُ مِزَعَ الرِّماحِ وَ أَسﻬَلَت

لَکَ وَردَۀٌ کالسِّیِد ﻃامِیَۀُ الحَضَر

فَذُق الذی جَشَمتَ نَفسَکَ وَ اندُبنَ

فِیﻬا أَخاکَ وَ عامِر بنِ أَبی جُحر
(عمروبن کلثوم)44 :1999 ،
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وحیدٌ من الخُﻼّنِ فی کُلِّ بلدَّۀٍ

اذا عَظُم َالمَطلُوب ُقَلَّ المُساعِد
(متنبی 1938 ،م ،ج)294 :1

ترجمه :او یگانه ای است از میان دوستان در هر سرزمینی .چون هدف بزرگ شد،
یاریگر کم خواهد شد.
در واژۀ «فذق» بیت سوم استعارۀ مکنیه وجود دارد؛ چرا که چشیدن برای امور
حسی بهکار میرود و در اینجا برای امری عقلی (شکست) به کار رفته است .در داستان
رستم و اسفندیار از زبان هر دو قﻬرمان ابیاتی با همین مضمون یا تقریب بدان آمده
است؛ آنجا که رستم میﮔوید:
همی خویشتن را بزرگ آیدت

وزین نامداران سترگ آیدت

همانا به مردی سبک داریم

به رای و به دانش تنک داریم

به ﮔیتی چنان دان که رستم منم

فروزندۀ

منم...

 ....بزرﮔان که دیدند ببر مرا

همان رخش غران هژبر مرا

تخم

نیرم

] [ Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir on 2022-07-01

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،5شماره ،7بهار و تابستان 1399

122

ترجمه :چرا بر برادر خویش رحم نکردی آنﮔاه که تورا با ناله و زاری به کمک
فراخواند .وای بر تو ای پسر ابو شمر.
 او را در برابر تیزی نیزه وانﻬادی در حالیکه اسب سرخ رنگت که همچون ﮔرگتیزرو بود ،تو را از معرکه خارج کرد.
 اکنون تلخی شکست را بچش و بر برادر و پسر عمویت عامربن ابی جحر نوحهسر کن.
شاعر دربیت اول تصغیری را که در واژۀ «اُخیک» بهکار برده بهمنظور تحقیر مخاﻃب
به کاربرده است .در مصراع نخست همان بیت استفﻬام انکاری در واژۀ «هﻼ عطفت» دال
بر توبیﺦ است .در بیت دوم اشارهای ظریﻒ به این سخن متنبی است:
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چو کاموس جنگی چو خاقان چین

سواران جنگی و مردان کین

که از پشت زینشان به خم کمند

ربودم سر و پای کردم به بن...
(فردوسی)731 :1386 ،

دست

که ﮔوید برو دست رستم ببند

نبندد

مرا

که ﮔر چرخ ﮔوید مرا کاین نیوش

بهﮔرز

ﮔرانش

 ...مرا خواری از پوزش و خواهش است

وزین نرم ﮔفتم مرا کاهش است

بمالم

چرخ

بلند

دو

ﮔوش

(فردوسی)733 :1386 ،
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چنانکه در این ابیات پیداست ،لحن قﻬرمان کوبشی و توبیخی است .عبارتِ «که
ﮔوید» در صدرِ بیتِ نخست ،این کوبش و توبیﺦ را کامﻼً نمایان میکند؛ استفﻬام
توبیخی است و از ﮔونۀ تجاهلالعارف .رستم خود نیک میداند که چه کسی یا کسانی
اسفندیار را به نبرد با رستم برانگیخته است .در جایی دیگر رستم از اینکه تسلیم بند
شود یا به نبرد برخیزد ،دچار ابﻬام و تردید میشود و آنچه پیوسته بر او نﻬیب میزند،
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رستم در دو بیت نخست ابتدا با تعریض میﮔوید که تو ،ای اسفندیار ،خودت را
بزرگ میدانی و در چشم خودت ،بزرگ مینمایی؛ همین خود بزرگبینی باعث شده
است که اوالً خود را سترﮔتر و بزرﮔتر از دیگر پﻬلوانان بدانی و دوم اینکه بهدلیل
واسطۀ همین خود بزرگبینی ،مرا به هیچ میﮔیری .رستم پس از ﮔوشزد کردن این
عیب اسفندیار در بیت سوم با بیان بزرﮔی خود و سپس شرح رفتار اعمال دالورانهاش
بهصورت تلویحی اسنفدیار را تحقیر میکند .او در بیت سوم به مدد صنعت بﻼغی
«حصر» ،می ﮔوید تنﻬا کسی که توانسته است باعث نازش و اعتﻼی خاندانش شود،
اوست؛ ضمن اینکه خود را در مصراع نخست بیت سوم «بازتعریﻒ» میکند؛ بدین ﮔونه
که اﮔر تو ای اسفندیار نام رستم را شنیدهای (که حتما شنیدهای) بدان آن رستم ،من
هستم .این مصراع برای تفخیم خود رستم و تحقیر و کﻬتری اسفندیار آمده است.
 5-1-2-2دغدغۀ ننگ و نام :ننگ و نام یکی از مﻬمترین مضمونﻬای حماسی است،
اساساً قﻬرمان محوری قصّه درپی آبرو و اعتﻼی نام و ناموس خود است .برای او مرگ
با عزت چ از زندﮔی با ذلت شیرینتر است .برمنشی او ،وی را از مصالحه و تسلیم
برحذر می دارد؛ چنانکه در جواب هماوردش که از او درخواست تسلیم شدن دارد با
فخامتی که از کﻼم او میبارد ،نه تنﻬا حریﻒ را بلکه آسمان را توبیﺦ میکند:

دغدغۀ ننگ و نام است:
ﮔر

سرفرازم

 ...که ﮔر من دهم دست بند ورا

و

دو کارست هردو بهنفرین و بد

ﮔزاینده رسمی نوآیین و بد

هم از بند او بد شود نام من

بد آید ز ﮔشستاسب انجام من

بگرد جﻬان هرک راند سخن

نکوهیدن

کﻬن

 ...همان نام من بازﮔردد بننگ

نماند ز من در جﻬان بوی و رنگ

من

ﮔزند

نگردد

ورا

(فردوسی)735 :1386 ،
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وَالمانِعینَ

بَناتِﻬِم

عِندَ الَوَغَی حَدَب َا و بِرّا
(عمروبن کلثوم)45 :1999 ،

ترجمه :و از دخترانشان به هنگام جنگ با تمام مﻬربانی و احسان حفاظت میکنند.
شاعر دراین بیت از دو واژۀ مترادف در پایان بیت بﻬره ﮔرفته است که خللی در
معنای کﻼم ایجاد نکرده و مفﻬوم دچارابتذال نشده و نوعی حشو غیرمفسد را
به کارﮔرفته است .کل بیت مفﻬوم کنایی دارد؛ بدین معنی که این قوم افراد نجیب و
شریفی هستند که بر ای ناموس خود اهمیتی ویژه قائلند .نکتۀ هنری و بﻼغی در واژۀ
«حدب» است که معنای اصلی آن بلندی و محیط شدن بر چیزی است و در معنای
مجازی به معنای کسی است که دیگری را حمایت میکند و بر او شفقت میورزد؛
ﮔویی او را در کنﻒ حمایت خود قرار داده است.
 ...وَنُوجَدُ نَحنُ أمنَعُﻬُم ذِماراً

وَأوفاهم إذا عَقدوا یَمیِنا
(همان)80 :

ترجمه ... :و اﮔر دربارۀ ما پرسوجو کنی ما را با غیرتترین مردان بر حفظ حریم
(زنان) و وفادارترین به عﻬد و پیمانﻬا خواهی یافت.
شاعر دراین بیت در قالبی فخرﮔونه ،نﻬایت غیرت را در حفظ حریم و پایبندی به
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رستم با خود واﮔویه می کند که چگونه این مشکل پیچیده را برﻃرف کند؛ از یکسو
به خود میﮔوید اﮔر مصالحه کنم و بندی اسفندیار شوم چه میشود و از سوی دیگر به
خود میﮔوید اﮔر هم به نبرد با وی برخیزم و به او ﮔزند رسانم چه میشود؛ سپس به
نتیجه ﮔیری میرسد که نه! هردوی این کار بدنامی به بار میآورد .شاعر عرب چنین
ﮔوید:

بررسی تطبیقی اغراض رجز در رزمنامۀ رستم و اسفندیار و اشعار حماسی عمروبن کلثوم

عﻬد و پیمانﻬا به تصویر کشیده و خبر در اینجا مفید فخر است و برای مخاﻃب
خالیالذهن بهکار رفته است .ضمیر بارز «نحن» ضمیر مستتر در «نوجدُ» را تأکید میکند
و با افعل تفضیل «اوفاهم» پایبندی آنان را در عﻬد و پیمان ،مؤکدتر کرده است.
إذا

تَمنَعُونا

لَم

یَقتُنَ جِیادَنا وَیَقُلنَ :لَستُم

بُعُولَتَنا

إذا لَم نَحِمﻬِنَّ فَﻼ بَقیِنا

لشیءٍ بَعدَهُنَّ وَال حَیَینا
(همان)81 :

بخندید

دیدهای

رزم

جنگاوران

ﮔران

کجا

 ...ببینی تو ای فرّخ اسفندیار

ﮔراییدن

چو فردا بیایی بهدشت نبرد

بهآورد

ز

باره

بهآغوش

بردارمت

یافتی
و
مرد

باد

ﮔرز

ﮔردش
اندر

آید

روزﮔار
بهمرد

ز میدان بهنزدیک زال آرمت
(فردوسی)733-734 :1386 ،
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رستم

ز

اسفندیار

بدو ﮔفت سیر آیی از کارزار
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ترجمه :و زنان اسبﻬای ما را (که آمادۀ جنگند) غذا میدهند و آنﻬا به ما میﮔویند
شما همسران ما نیستید اﮔر دشمنان را از تعدّی و دست اندازی به ما باز ندارید.
 هرﮔاه ما از آنﻬا حمایت نکنیم ،باقی ماندن و زنده ماندن ما پس از آنﻬا بیفایدهاست.
شاعر در بیت نخست به ﻃریﻖ کنایی میﮔوید زنان ما نیز همچون ما شجاع و
دالورند و در جنگ با ما مشارکت میکنند؛ همچون نیروهای تدارکاتچی .شاعر در بیت
دوم با نگاهی تکریمی به زنان معتقد است که وجود و بقای ما به زنان وابسته است .در
حقیقت نیروو توان نظامی ما مدیون زنان است.
 6-1-2-2تضعیف روحیه :رستم در شاهنامه نه تنﻬا پﻬلوانی جنگ آزموده و
شکستناپذیر است ،بلکه در زبانآوری ،رجزخوانی و تضعیﻒ روحیه و خوارکردن
د شمن نیز مﻬارتی بسیار بسزا دارد و این مﻬارت در جنگ روانی در نبردهایی بزرگ
چون رستم و افراسیاب ،زهرچشم ستانی رستم از شاه مازندران ،اتمام حجت او با شاه
هاماوران ،جنگ با سﻬراب ،جنگ با اشکبوس ،جنگ با اکوان دیو و حتی در جنگ
کامﻼً پیداست (اسﻼمی ندوشن .)237 :1348 ،رستم در برابر سخن اسفندیار ،که او را از
جنگ برحذر میدارد و از او میخواهد پیش از اینکه در نبرد ،شرنگ شکست بنوشد،
تسلیم شود ،چنین میﮔوید:

رستم با خندهای که از سر تحقیر و تضعیﻒ رقیب است به هماورد میﮔوید تو
هنوز خامی و درخور نبرد نیستی؛ حتی جنگﻬای سترگ به چشم خود ندیدهای .باش تا
فردای رزم به تو نشان دهم .بیت سوم جملۀ خبری مفید تحقیر است .در بیت آخر ،که
دارای جنبۀ نمایش (دراماتیک) قویای است ،اسفندیار را کودکی فرض میکند که
رستم او را از پشت اسب بغل ﮔرفته ،پایین میآورد .اوج تحقیر و تضعیﻒ روحیه در
همین بیت اخیر است .رستم تلویحاً  ،اسفندیار را کودکی میداند که به میدان بازی آمده
و از بازیﻬای کودکانه خسته شده است و رستم چون پدری مﻬربان او را به آغوش
کشیده به خانه میبرد.
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أَعمروبنِ قَیس غارَۀً بَعدَ غارَۀٍ

وَصُبَّۀُ خَیلٍ تُحرِبُ المالَ وَالنَّعَم

إذا أسﻬَلَت خَبَّت وَإن أَحزَنَت وَجَت

وَتَحسَبُﻬا جِناً إذا سالَتِ الجِذَم
(عمروبن کلثوم)71 :1999 ،

ترجمه :ای عمرو بن قیس! فرمانده شما صبحگاهان به سوی خانوادههای «جشم»
رفت و برﮔشت.
 ای عمروبن قیس! با شبیخونی پس از شبیخونی دیگر و جماعتی از جنگجویان،مال و احشام شما را غارت کرد.
 آنﮔاه که در زمینِ نرم راه میرود ،تیز میرود و آن زمان که در زمین سختحرکت میکند ،سُمش به درد میآید و آنﮔاه که شﻼق را بر او میزنی ،ﮔویی که جن
است.
شاعر در بیت نخست با مفﻬومی کنایی میﮔوید ای عمرو بن قیس! همانا چاره-
اندیشیتان به شکست منجر میشود و پرندۀ غنیمت شما در آغوش «بنی تغلب» (قبیلۀ
شاعر) واقع شده است .درواقع شاعر با استعارۀ مکنیه در واژۀ «نسرکم» فرماندۀ آنان را
به عقابی تشبیه کرده که در هجوم خود ناکام است و دست خالی باز میﮔردد .در بیت
اول و دوم استفﻬام مفید توبیﺦ است .تکرار منادای عمرو میخواهد به کُند ذهنی
مخاﻃب اشاره کند؛ به این دلیل اسم او را برای بار دوم میآورد .در واقع تکرار برای
تثبیت معنی در ذهن مخاﻃب است.
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أعَمرو بنِ قَیسٍ إنَّ نَسرَکُمُ غَدا

جشَم
وَآبُ إلی أَهلِ األَصارِمِ مِن ُ

بررسی تطبیقی اغراض رجز در رزمنامۀ رستم و اسفندیار و اشعار حماسی عمروبن کلثوم

 7-1-2-2تهدید و ارعاب :هدف رجز در این بخش ،تﻬدید و ارعاب حریﻒ است.
درواقع پﻬلوان در این قسمت میخواهد پیشاپیش پیروزی خود و شکست رقیب را
اعﻼم کند .این رجز پیش از نبرد نﻬایی و بهمنزلۀ آخرین رجزهای داستان است .تا
حریﻒ را منکوب و دچار ضعﻒ ر وحیه کند؛ همان ﮔونه که ﮔفتیم این رجز بیانگر
التﻬاب دو پﻬلوان است و داستان به نقطۀ اوج خود نزدیک میشود:
بدو ﮔفت رستم که ای شیرخوی

ترا ﮔر چنین آمدست آرزوی

ترا بر تگ رخش مﻬمان کنم

سرت را به ﮔوپال درمان کنم

تو در پﻬلوی خویش بشنیدهای

بگفتار

بگرویدهای

که تیغ دلیران بر اسفندیار

بهاوردﮔه

ببینی

تو

فردا

سنان

ایشان
بر

نیاید

بهکار

مرا

همان ﮔرد کرده عنان مرا

که تا نیز با نامداران مرد

نبرد

نجویی

بهاوردﮔه

بر

(فردوسی)736 :1386 ،

رِسالَۀً

فَمَدحُکَ حَولِیٌ وَذَمُّکَ قارِحُ

أالأَبلِغ النُّعمانَ عَنّی

متی تتَلَقَنِی فِی تَغلِبَ ابنۀِ وائلٍ

ح
وَأَشیاعِﻬا تَرَقی إلَیکَ المَسالِ ُ

ترجمه :هان! از جانب من به نعمان بن منذر این نامه را برسان که مدحش اندک و
هجوش ثابت است.
 و اﮔر مرا آنچنانکه شایسته است شناخته باشی و قبیلهام تغلب را بشناسی،خواهی دانست که همۀ ما و یاران در هر زمانی او را تﻬدید میکنیم.
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چنانکه پیداست رستم با تعریض و کنایه مردانگی و شجاعت هماورد را به اﻃرافیان
او محدود می داند و درواقع معتقد است که حریﻒ فریب تمجید اﻃرافیان خود را
خورده است و قطعاً فردای کارزار ضرب شست پﻬلوان را خواهد چشید .رستم
میخواهد با زبان ارعاب عﻼوهبر تضعیﻒ روحیۀ حریﻒ ،کاری کند که دیگر هیچ
مبارزی جرأت هماوردی با او را نداشته باشد .در این رجز تا بیت چﻬارم در کنار
ارعاب و تﻬدید به سرزنش و تحقیر اسفندیار نیز پرداخته شده است .بیت سوم و
چﻬارم ،مفید تحقیر است و تﻬدید و ارعاب در دو بیت آخر نمایانتر است .شاعر عرب
در این زمینه چنین میسراید:
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«اال» از ادات تنبیه برای تأکید است و شاعر به زیرکی مدح نعمان در حﻖ خود را
کوچک شمرده است و سرزنش وی را بزرگ جلوه میدهد و میخواهد به کنایه بدو
بفﻬماند که وی (شاعر) درک درستی از او دارد .در بیت بعدی با زبان تﻬدید صریح ًا
مخاﻃب را می آﮔاهاند که هر زمان سایۀ تﻬدید و خوف خاندان شاعر بر سر خاندان
نعمان وجود دارد.
أال فَاعلَم ،أَبَیتَ اللَّعنَ ،أنّا

عَلَی عَمدٍ سَنَأتی ما نُریدُ

ل
ثَقِی ٌ

زِنادَ

کُبَّتُنا

شَدیدُ

إذا

لُبِسَ

الحَدِیدُ

تَعَلَّم

أنَّ

مَحمِلَنا

وَ أَنّا لَیسَ حَیٌّ مِن مَعَدٍّ

وَأنَّ
یُوازِینا

(همان)39 :
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 2-2-2وجوه تفاوت

 1-2-2-2پند و اندرز :علیرضا نبیلو برحسب دیدﮔاه کلود برمون معتقد است که با
توجه به حاالت روانی قﻬرمان و خصم در داستان رستم و اسفندیار نیز میتوان حاالت
روانی رستم و اسفندیار را کامﻼً تبیین کرد؛ مثﻼً اسفندیار با اوصافی مانند خبرچین،
اغواﮔر ،ارعابگر ،ملزمکننده ،نﻬیکننده و ...ظاهر میشود و رستم نیز با اوصافی مانند
ناکامکننده ،حفظکننده ،آشتیدهنده ،اندرزدهنده و ...بروز پیدا میکند (نک به نبیلو:1391 ،
 .)33-52پند و اندرز در حماسه ﮔاهی ناشی از شفقت 6قﻬرمان نسبت به هم است .در
مواردی پﻬلوانان نسبت به هم دلسوزی و رأفت دارند بویژه پﻬلوانی که پرتجربه و
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ترجمه :هان! بدان  -ای که لعنت از تو دور باد -که ما آنچه را بخواهیم به انجام
میرسانیم.
 بدان که صولت ما سنگین و آتش جنگ ما بسیار شدید است. آنﮔاه که زره رزم بپوشیم ،کسی از قبیلۀ معد یارای برابری با ما را ندارد.«هان» در بیت نخست مفید تﻬدید و منکوب کردن است .در مصراع دوم از ﻃریﻖ
مبالغه در عبارت «سَنأتی ما ترید» ﮔوینده میخواهد به اصطﻼح دل مخاﻃب را خالی
میکند .در بیت دوم اصطﻼح «محملنا ثقیل»کنایه از شدّت و قوت است؛ یعنی دشمن
برآنﻬا غلبه نمیکند و یارای آن راندارد که به جنگ با آنﻬا برخیزد و نوعی تﻬدید در
لحن کﻼم وجوددارد.
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کﻬنسالتر است ،هماورد جوانتر را نصیحت میکند؛ چنانکه در ابیات زیر ،رستم
ناپختگی و مآل نااندیشی اسفندیار را بدو ﮔوشزد میکند تا بلکه دست از نبرد بردارد:
 ...ترا سال برنامد از روزﮔار
تو

ندیده

جﻬان

جﻬانبان به مرگ تو کوشد نﻬان

بردواند

ترا

بههر

سختئی

پروراند

ترا

 ...مکن شﻬریارا جوانی مکن

چنین

بﻼ

کامرانی

مکن

ز یزدان و از روی من شرم دار

مخور بر تن خویشتن زینﻬار

ترا بی نیازیست از جنگ من

وزین کوشش و کردن آهنگ من

بگرد

یکتادلی
جﻬان

و

ندانی

فریب

بد

شﻬریار

بر

(فردوسی)735 :1386 ،
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 ...کمان بفکن از دست و ببر بیان

برآهنج و بگشای تیغ از میان
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چنین رجزی از دو حال خارج نیست یا همانﮔونه که ﮔفتیم یک ویژﮔی عمومی
است که پﻬلوان بزرﮔتر و با تجربهتر ،هماورد جوانتر و ناپختهتر خود را پند و اندرز
می دهد یا نشانگر ضعﻒ و ترس است بدین صورت که پﻬلوان ناصح میخواهد از این
قِبَل ،چارهجویی ،و مصالحه و سازش کند .تکرار فعل نﻬی «مکن» آن هم سه بار در
بیت چﻬارم بیانگر نگاه اندرزﮔون و پدروار و خیرخواهانۀ رستم است .در این داستان
در نخستین رویارویی جدّی دو پﻬلوان برای نبرد واقعی و فیزیکی ،بازهم شاهد زبان
نرم و اندرزآمیز رستم و زبان تند و عصیانگر اسفندیار هستیم؛ آنجا که رستم برای
آخرین بار به حریﻒ میﮔوید دست از بدی و ستیزهجویی بردار و سوی مردمی یاز و
عقلت را بهکارﮔیر .اﮔر از جنگ و ستیز لذت می بری بگو تا چندی سوارکار ماهر زابلی
را فراخوانم و مقاتلۀ آنان را ببینی و لذت ببری؛ اما پاسﺦ اسفندیار بازهم کوبنده و
شماتتزاست (نک به ابیات  1026تا .)740-741 :1043
در جایی دیگر از داستان و پس از نبرد نخست دو پﻬلوان ،که پیروزی با اسفندیار
است ،شاهد پند و اندرز این بار از سوی پﻬلوان جوانتر هستیم؛ آنﮔاه که رستم در نبرد
نخست شکست میخورد ،اسفندیار از موضع قدرت او را نصیحت میکند که دست از
جنگ بدار و تسلیم شو ،من نیز قول میدهم در حضور شاه از تو حمایت کنم تا آسیبی
به تو نرسد .پاسﺦ رستم نرم است و تحریککننده نیست .او فرارسیدن شب را بﻬانه
میکند و میﮔوید وعدۀ ما فردا صبح:

پشیمان شو و دست را ده ببند

کزین پس تو از من نیابی ﮔزند

بدین خستگی نزد شاهت برم

ز

برم

 ...چنین ﮔفت رستم که بیگاه شد

ز رزم و ز بد دست کوتاه شد

شب تیره هرﮔز که جوید نبرد

تو اکنون بدین رامشی بازﮔرد

کردارها

بیگناهت

(فردوسی)744 :1386 ،
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از آنجا که محیط خشک و زمخت عرب ،جایی برای نرمخویی و تشفی خشم
فراهم نمیآورد و از سوی دیگر نبردها ،قبیلهای و بر حیثیت و آبروی قبیله مبتنی است
و «یا بکش یا بمیر» یک قاعده است ،این امکان برای حریفان و هماوردان فراهم نیست
که به پند و اندرز یکدیگر بپردازند؛ ضمن اینکه پند و اندرز ،فضائی آرام و جامعهای
دموکراتیک میﻃلبد که این فضا در بافت نظام قبیلهای و عشیرهای وجود ندارد؛
بنابراین ،این رجز در شعر عمروبن کلثوم یافت نشد .در هردو شاهد مثالی که از
شاهنامه دیدیم ،زبان و بیان رستم نرم و آرام است تا پند و اندرزش ﮔیرا شود.
 2-2-2-2مرگ ناهراسی :حماسه از دغدغههای انسان در رویارویی با هستی و در
رویارویی با خود سخن میراند و یکی از مﻬمترین دغدغههای انسان ،مقولۀ ازلی-
ابدی مرگ است .مرگ پرراز و رمزترین و درعینحال بدیﻬیترین ،صریحترین و
محتومترین مقولۀ هستی است .اﮔر بگوییم اَبَرپندار شاهنامه مرگ است ،سخنی بهﮔزاف
نگفتهایم .براساس باورهای زروانی ،مرگ جزئی از مشیت خدای زمان است و هرچند
زروانیـان درحقیقت آن را نقطۀ نﻬایی زندﮔی میدانستند واقعـهای بـود کـه لحظـه بـه
لحظـه براساس سرنوشت از پیش تعیین شده پیش میرفت .بنابر نظر زردشتیان ،مـرگ
اسـلحۀ اهریمن است و اوست که مرگ را آفریده است بـرخﻼف اهـورامزدا کـه
زندﮔیبخش و حیاتآفرین است (غضنفری .)164 :1394 ،مرگ در شاهنامه ﮔاهی تلﺦ و
ﮔاهی شیرین است؛ همان ﮔونه که فرجام پرواز تیر آرش ،فرود آمدن و فرو رفتن است،
پایان کار روند کردارهای قﻬرمانان شاهنامه پژمردن و مردن است (سرّامی.)604 :1368 ،
ﮔرچه یکی از محوریترین موضوعات شاهنامه مرگ است در باب رجزهای رستم به
اسفندیار دربارۀ مرگ سخنی به میان نیامده است مگر در بخشﻬای انتﻬایی این رزمنامه
آنجا که رستم در لحظات پایانی مرگ اسفندیار ،فرجام او و کُنش خود را ناشی از
تقدیر میداند:
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چنین ﮔفت رستم به اسفندیار

که از تو ندیدم بد روزﮔار

زمانه چنین بود و بود آنچه بود

سخن هرچه ﮔویم بباید شنود...
(فردوسی)752 :1386 ،

اما عمروبن کلثوم در این باره و در قالب رجز چنین سروده است:
نُساونا

علَی هالِکِ أو أن نَضِجَّ مِنَ القَتلِ

مَعاذَاهلل

أن

تَنوحَ

ف أَحَلّنا
سیُوفِ بالسیو ِ
قَراعُ ال ُّ

بأَرضٍ بَراحٍ ذِی أَراکٍ وَذِی أَثلِ

فَما أَبقَت األَیامُ مُلمالِ عِندَنا

سِوی جِذمٍ أَذوادٍ محذّفَۀِ النَّسل
(عمروبن کلثوم)66 :1999 ،
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ترجمه :پناه میبرم به خدا از اینکه زنان ما بر کشتهای نوحه سر دهند یا اینکه از
کشته شدن به تنگ آییم.
 چکاچک شمشیرها ما را در سرزمینی فرود آورده است که خالی از سکنه است ودارای درختان محکمی چون «اراک» و «اثل» است.
 روزﮔار (جنگﻬا) شتران کم ارزش و نازایی را برای ما باقی ﮔذاشته است.در بیت اول به کنایه میﮔوید از اینکه زنان ما مانند مردان ما شجاعند و زن و مرد
اهل نبردیم و از مرگ هراسی نداریم .در همین بیت واژۀ «هالکٍ» بهصورت نکره آمده
است که می تواند مفید تفخیم باشد؛ یعنی کشتۀ ما هرچقدر بزرگ و وجیه باشد ،آن-
چنان مرگ ناهراسیم که در مرگ او زنان ما نیز جزع نمیکنند تا موجب شماتت
دشمنان شوند و شمار کشتگان ما را از نبرد باز دارد .در بیت دوم تکرار صامت «ر»
مفید کوبش و تحرک است .مضمون بیت دوم در کﻼم امام علی (ع) در نامهاش به
ضرَۀَ أَرَقُّ
صلَبُ عُوداً وَ الرَّوَا ِتعَ الْخَ ِ
جرَۀَ الْ َبرِّی َۀ أَ ْ
عثمان بن حنیﻒ آمده استَ « :ألَا وَ إِنَّ الشَّ َ
ت الْعِذْیۀَ َأقْوَی وَقُوداً وَ أَبْطَ ُأ خُمُوداً» :بدانید! درختان بیابانی ،چوبشان
جُلُوداً وَ ال َنّابِتَا ِ
سختتر و درختان سرسبز ،پوستشان نازکتر و ﮔیاهان صحرایی آتششان قویتر ،و
خاموشی آنﻬا دیرتر است (نﻬجالبﻼغه .)661 :1368 ،در این بیت «اراک» و «اثل» نماد
سرسختی و استحکام است.
بیت سوم کنایه از این است که ما در راه جنگ همه چیزمان را فدا کردهایم؛ پس
ترسی از مرگ نداریم .شتر با ارزشترین سرمایۀ عرب جاهلی است تا آنجا که در قرآن
کریم برای توصیﻒ عذاب قیامت و برای نشاندادن شدت آن عذاب از رها کردن

«عشار» یعنی شتران ده ماهه آبستن سخن میراند« .و اذا العشار عطلت» کنایه است از
اینکه انسان عزیزترین چیزی را که بدان وابسته است ،رها میکند .حال شاعر برای بیان
مرگ ناهراسی خود می ﮔوید جنگ چیزی از شتران جز الغرترین و کم ارزشترین آنﻬا
را برای آنان باقی نگذاشته است؛ پس ترسی از مرگ برای شاعر باقی نمیماند.
نَقُوُدُ الخَیلَ دامِیَۀً کُﻼها

إلَی األعداءِ الحِقَۀً بُطُونا
(عمروبن کلثوم)81 :1999 ،
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همی ﮔفت کای پاک دادارِ هور

فزایندۀ دانش و فرّ و زور

همی بینی این پاکجان مرا

توان

مرا

که چندین بپیچم که اسفندیار

مگر سر بپیچاند از کارزار

تو دانی که بیداد کوشد همی

همی جنگ و مردی فروشد همی

مرا،

هم

روان
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ترجمه :ما اسبانمان را در حالیکه کلیههایشان خونآلود است به سوی دشمن
هدایت میکنیم و به دنبال آن شکمﻬایشان را.
عادت ما این است که حتی با وجود زخم شدید اسبﻬا و مشرف به مرگ بودنشان،
ما را زا جنگ باز نمی دارد و آن اسبان زخمی را به سوی دشمن هدایت میکنیم .این
ﮔروه تا بدان حد مرگ ناهراسند که فراوانی تجﻬیزات جنگی و اسبان تیزرو یا نداشتن
ساز و برگ جنگی در عزم و ارادۀ آنان برای جنگ هیچ تفاوتی ندارد .غلو شاعر در آن
ﮔزاره پیداست که میﮔوید زمانیکه اسبان بشدت زخمی شدهاند و تاب و توان حرکت
ندارند با اصرار آنان را به سوی دشمن میرانیم.
 3-2-2-2سازشناپذیری و ستمستیزی :ﮔرچه سازشپذیری با ستمپذیری متفاوت
است و لزوماً در یک حیطۀ معنایی قرار نمیﮔیرد ،سازشناپذیری قﻬرمان ،میتواند
نتیجۀ ستم ناپذیری وی باشد .در حماسه ،که عرصۀ رزم و نبردهای سترگ است ،مجالی
برای دلرحمی و عواﻃﻒ انسانی نیست؛ اما جﻬان پﻬلوان رستم ﮔرچه در رزمآوری و
دالوری بی همتاست و پیشه و خویشکاریش ،رزمیدن و جنگاوری است ،بارها راه
سازش و آشتی را در پیش می ﮔیرد و بر صلحجویی و خودداری از رویارویی اصرار
می ورزد؛ از آن جمله در داستان رستم و اسفندیار که بسیار میکوشد اسفندیار را از
ستیزه با خود بازدارد ،اصرارهای ملتمسانۀ او برای منصرف ساختن اسفندیار راه به
جایی نمیبرد؛ از این رو در واپسین دمی که میخواهد تیر ﮔز را به سوی چشم
اسفندیار رها کند ،خدا را ﮔواه میﮔیرد که این کار به دلخواه او نیست:
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به بادافرهِ این ﮔناهم مگیر

توی

آفریندۀ

ماه

و

تیر

(فردوسی)750 :1386 ،

درواقع رستم سازشپذیر است؛ بنا به دالیلی که میداند اسفندیار مرد دین است و
قطعاً کشندۀ او سرنوشت شومی دارد .او حتی در نامهای که بعد از مرگ اسفندیار به
ﮔشتاسب مینویسد ،میﮔوید که او حتی حاضر بوده است کشور و ﮔنج خویش را به
شاهزاده بسپارد تا دست از ستیز بردارد؛ امـا شاهزاده آن را نپذیرفته است؛ زیرا تقدیر
بدین ﮔونه رقم خورده بود و چارهای جز آن نبود:
زمانه چنین بود و بود آنچ بود

سخن هرچه ﮔویم بباید شنود.
(همان)752 :

با وجود این مطالب در رزمنامۀ رستم و اسفندیار ،رجزی که مفﻬوم سازشناپذیری
و ستم ستیزی را بازتاب دهد ،دیده نشد .اتفاق ًا چنانکه از شواهد پیداست ،رستم در این
رزمنامه سازش پذیر تصویر شده است؛ اما عمروبن کلثوم در این باره چنین سروده
است:
وَأَنا

الطالِبونَ

إذا

نَقَمنا

وَأنّا

الضاربونَ

إذا

اب َتلِینا

إذا مَا المُلکُ سامَ الناس َخَسفا ً

أبیَنا

أن

نُقِر َّالذُل َّفیِنا

(عمروبن کلثوم)82 :1999 ،
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ترجمه :ما حامیانیم آنﮔاه که اﻃاعت شویم و بسیار سختیم آنﮔاه که عصیان شویم.
 هر ﮔاه پادشاه قصد ستم به مردم را کند ،ما سرباز میزنیم از اینکه خواری درمیان ما استقرار یابد.
 و ما انتقام ﮔیرندﮔانیم آنﮔاه که برای انتقام برخیزیم و چون به بﻼی جنگ ﮔرفتارشویم ،شمشیر زنان (بیرحم) هستیم.
شاعر در بیت نخست و دوم با معرفه آوردن مسند در واژﮔانِ «العاصمون و العازمون
و الطالبون و الضاربون» افادۀ مبالغه در کمال آن صفت در مسندٌالیه دارد (الخطیب
القزوینی 1405 ،ه .ق .)101 :و میﮔوید تنﻬا ما هستیم که در میان قبایل سازشناپذیر و
ستمست یزیم و غیر ما این ویژﮔی را کسی دیگر ندارد و با آوردن جملۀ اسمیه و حرف
تأکید «أنّا» و تکرار این واژه ،میخواهد معنا را در ذهن مخاﻃبی که منکر آنان است،
تثبیت کند .یکی از کارکردهای بﻼغی تکرار مسندٌالیه ،ایضاح و تقریر معناست (همان:
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وَأَنّا

العاصِمونَ

إذا

إُﻃِعنا

وَأنّا

العازِمونَ

إذا

عُصینا
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وتَحمِلُنا غداۀ الروع جر ٌد

عُرِفنَ لنا نقائذ وافتُلیِنَا

ن شُعثا
وَردنَ دَوارِعا وخَرج َ

کَامثال الرَّصائعِ قد بُلینا

وَرِثناهنَّ عن آباءِ صدقٍ

و نُورِثُﻬا إذا مِتنا بَ ِنینا
(عمروبن کلثوم)85 :1999 ،

ترجمه :در صبحگاهان نبرد اسبﻬای کوتاه مو (تیزتک) ،که به ملکیت ما شﻬرت
یافتهاند و بارها از دشمن باز ﮔرفته شده و از شیرخوارﮔی نزد ما پرورش یافتهاند ،ما را
حمل میکنند.
 در حالیکه زرهپوش بودند ،وارد میدان جنگ شدند و ژولیده مو مانند ﮔرههایلگام که کﻬنه شده باشد ،بیرون آمدند.
 آن اسبان را از پدران راستگو به ارث بردهایم و وقتی بمیریم آنﻬا را برای پسرانخویش به ارث میﮔذاریم.
 .3نتیجهگیری
توصیﻒ یکی از مﻬمترین کلیدواژﮔان مشترک در زبان شاعر حماسی پارسی و تازی
است .محور بیان حماسی بر توصیﻒ قرار دارد به ﮔونهای که اﮔر توصیﻒ را از حماسه
و درپی آن از رجز بگیریم ،ﮔویی ماهیت اصلی آن را نادیده ﮔرفتهایم .در معلقۀ
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 .)39درواقع شاعر در بیت اول و دوم بهمنظور ثبوت معنا و مفﻬوم در ذهن مخاﻃب،
مسندٌالیه را تکرارکرده است و این شواهد را میتوان جزو مصداقﻬا درباب ردّ ادعای
مخاﻃب بهشمار آورد که جزو موارد ذکر مسندٌالیه تلقی میشود؛ زیرا قبایل عرب به
منزلت و جایگاه قبیلۀ عمروبن کلثوم اعتنایی نداشتند و او برای ردّ این بیتوجﻬی آن
ابیات را سروده است.
 4-2-2-2تفاخر به خیل (اسبهای جنگی) :از ویژﮔیﻬای قصاید فخر عصر جاهلی این
است که در کنار ستایش جنگجویان ،اسبﻬای جنگی را نیز میستایند .عمروبن کلثوم
در نازش به اسب بر دیگران پیشی ﮔرفته است .او با بیان ویژﮔیﻬای اسبان نیکوی عربی
همانند کوتاه مو بودن ،که نشانۀ تیز تکی آنان بوده است ،اسب خویش را میستاید که
دارای عمری ﻃوالنی است و آن را از پیشینیان به ارث برده است و برای فرزندانشان به
ارث میﮔذارد .شاعر سیمای اسبان در جنگ را که نشان از آمادﮔی قبیله برای نبرد
است ،اینﮔونه به تصویر میکشد:
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عمروبن کلثوم حرفِ روی در سراسر چکامه تکرار میشود و موسیقی رزمی و حماسی
وی سرشار از صدای جنگ است به ﮔونهای که به نظر میرسد شاعر در میدان جنگ،
شعرش را سروده است .رجزهای داستان رستم و اسفندیار در اوایل داستان ﻃوالنیتر از
مراحل نﻬایی تراژدی مرگ اسفندیار است؛ یعنی هر چه به انجام داستان و مرگ
اسفندیار نزدیکتر می شویم ،رجزها کوتاهتر و و تندتر است .از ده مورد اغراض رجزی
که بررسی شد ،دو شاعر در هفت موردِ برمنشی ،بیان قدرت و شرح رفتار پﻬلوانی،
نازش به نژاد و خاندان ،دغدغۀ ننگ و نام ،تضعیﻒ روحیه ،تﻬدید و ارعاب و مرگ
ناهراسی با هم مشترکند و در سه موردِ تحقیر و بیان کﻬتری رقیب ،پند و اندرز و
سازشناپذیری و ستمستیزی با هم اختﻼف دارند .اختﻼف در زمینۀ سازشناپذیری را
میتوان به عوامل روانی و اجتماعی دو ملت مربوط دانست؛ چراکه حس انتقامجویی
بین اعراب بسیار زیاد بوده است و شاعر هیچﮔونه سازش و تسلیمی نمیپذیرد و این
امور را شاید بتوان به تعصبات اعراب و عقﻼنیت ایرانیان ارتباط داد .از سوی دیگر در
رزمنامۀ رستم و اسفندیار درواقع رستم سازشپذیر است ،بنا بهدالیلی که میداند
اسفندیار مرد دین است و قطع ًا کشندۀ او سرنوشت شومی دارد .او حتی در نامهای که
بعد از مرگ اسفندیار به ﮔشتاسب مینویسد ،میﮔوید که او حتی حاضر بوده است
کشور و ﮔنج خویش را به شاهزاده بسپارد تا دست از ستیز بردارد؛ امـا شاهزاده آن را
نپذیرفته است؛ زیرا تقدیر بدین ﮔونه رقم خورده بود و چارهای جز آن نبود .بیان غنایم
جنگی و تأکید بر آن در شعر شاعر عرب پربسامد است در حالیکه در رجزهای رستم
چنین امری دیده نمیشود .غنیمت و فدیه تفاوت فرهنگی و بومی ایران و عرب را
س مردان نماد دغدغۀ ننگ و نام هستند .در رجز رستم
نشان میدهد .زنان و نامو ِ
دغدغۀ ننگ و نام انفرادی است و از دیگر افراد یا خاندان یا زنان و مردان خاندان نامی
نمیبرد .درواقع یکی از مﻬمترین انگیزهها و عوامل نبرد سترگ این دو قﻬرمان ،همین
دغدغۀ ننگ و نام است؛ اما این ننگ و نام بر سر مسائلی همچون زنان و ناموسپرستی
نیست .عمروبن کلثوم در این بخش بر نقطۀ حساس ننگ و نام دست ﮔذاشته است.
زنان و ناموس برایند و تجسم ننگ و نام هستند و نگاه شاعر عرب به زن در این بخش
تکریمی است که با توجه به بوم فرهنگی آن مقطع تاریخی چنین نگاه مثبتی ،عجیب
می نماید .ضعﻒ بﻼغی و سست شدن زبان ادبی در رجزهای شاهنامه پیداست؛ چنانکه
در شواهد دیدیم در رجزها ،زبان ادبی بشدّت افت میکند .شاید تﻒ و تاب رزم و

صﻒ آرایی دو قﻬرمان و از سویی التﻬاب و انفعال نفسانی دو قﻬرمان ،باعث چنین امری
شده است .در بافت شعر رجزی عمروبن کلثوم غیر از اسب ،که حیوان محوری و
بسیار کنشگر حماسی است به اقتضای بوم و اقلیم از شتر هم نام برده شده است؛ حال
اینکه در رجزهای رستم فقط به اسب ،آن هم رخش اشاره شده است .شتر با ارزشترین
سرمایۀ عرب جاهلی است؛ چنانکه در بحث مرگ ناهراسی به این موضوع اشاره شده
است؛ حال اینکه رخش سرمایۀ رستم و با ارزشترین یار و همدم اوست.
پینوشت
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