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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The poem "Borzonameh Kohan" written by 
Shamsuddin Ahmad Mir bin Mohammad Kosaj is one of the Iraqi style poets in 
the eighth century AH. In this poem, the poet describes the events related to 
Borzoo, son of Sohrab and those around him. This article examines the style 
and content of the poet's poems from three linguistic, literary and intellectual 
perspectives. The main question of the research is what are the most important 
stylistic features of Shamsuddin Mohammad Kosaj in the ancient Borzunameh 
system? 
METHODOLOGY: The method of data collection in this article is based on library 
studies and research has been done in a descriptive-analytical manner 
FINDINGS: Kosaji, in accordance with the epic style of poetry in Persian 
literature, composed the poem Borzunameh Kohan and is one of the talented 
poets of the Iraqi style who has succeeded in following the previous poetic 
styles. 
CONCLUSION: At the linguistic level, the poet frequency has used weight of 
Motaqareb Mosamman mahzuf and rhymes and rows of nouns, present, 
letters, adverbs and pronouns. At the lexical and syntactic level, the use of 
prefixes, suffixes and ancient words, Turkish, Greek, special words and various 
terms can be seen in his poetry. At the literary level, in proportion to the epic 
and didactic content, the use of various imaginary forms of simile, metaphor, 
pun and spiritual novelty, proportion and exaggeration has a lot of style. At the 
intellectual level, in addition to the epic theme, which is its main subject, he has 
paid attention to educational themes such as praise, anti-worldliness, glory and 
complaint, prayer and supplication, and reference to ancient customs and 
beliefs. 
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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب(

 

 مقاله پژوهشی
 الدین محمّد كوسجشمس اثر« برزونامۀ كهن»شناسی منظومۀ سبک تحلیل

 
 ، علیرضا صالحی*موسوی اهللفرجكرم علیرضایی، سیّد 

 دروه زبان و ابیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
 

 

 چکیده:
 از كوسج، یکی محمّد میربن احمد الدینسرودۀ شمس« برزونامج كهن»منظومج  :زمینه و هدف

 رویدادهای مربوط شرح به منظومه این در شاعر .است هشتم هجری قرن شاعران سبک عراقی در

در این مقاله به بررسی سبکی و محتوایی  .است پرداخته او اطرافیان و سهراب، فرزند برزو، به

 است ینا پژوهش اصلی سؤال .منظر زبانی، ادبی و فکری پرداخته شده است اشعار شاعر از سه

 كهن چیست؟ برزونامج منظومج در كوسج محمّد الدینسبکی شمس ویژدیهای مهمترین كه

ای بوده و تحقیق روش دردآوری اطالعات در این مقاله بر اساس مطالعات كتابخانه: روش مطالعه

 تحلیلی انجام شده است.-به شیوۀ توصیفی

را كهن  برزونامج منظومجسرایی در ادبیات فارسی، حماسهمتناسب با سبک  كوسجیها: یافته

سبکهای  شعری پیشین  از پیروی در كه سبک عراقی است حجقرییکی از شاعران خوش سروده و

 .بوده استموفق 

 وقوافی و با بسامد باال از  متقارب مثمن محذوفشاعر در سطح زبانی، از وزن  :گیرینتیجه

استفاده كرده است. در سطح لغوی و نحوی كاربرد  ضمیر ، حرفی، قیدی وفعلی ،ردیفهای اسمی

اصطالحات مختلف  كهن، تركی، یونانی ، واهههای خای و استعمال پیشاوندها، پساوندها و لغات و

 و تعلیمی، كاربرد انواع تشبیه، حماسیمضمون  با متناسب ،میشود. در سطح ادبی در شعرش دیده

و اغراق فراوانی سبکی دارد. در سطح فکری در كنار  تناسب ،و بدیع معنوی ، جناساستعاره

 ستایش، و همچون مدح كه موضوع اصلی آن است، به مضامین تعلیمی حماسی، مضمون

توجّه  كهن باورهای و رسوم و آداب به اشاره و مناجات و نیایش شکایت، و شکوه دنیاستیزی،

 .كرده است

  

 4155شهریور  45 :دریافت تاریخ   

 4155مهر  44:  داوری تاریخ   

 4155مهر  69: اصالح تاریخ   

 4155آذر  43: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ،كوسج محمّد الدینشمس ،برزونامج كهن

 شناسی.تحلیل سبک

 
 :مسئول نویسنده * 

    sf_moosavi@azad.ac.ir

 99935964 (64 49)+  
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 مقدمه
خی تاریبلحاظ  .میباشد «عراقی» سبک جزو است، مقاله این تحقیقمورد  كه كوسجی «برزونامج» مجسبک منظو

مهمترین ویژدی سبکی این دوره تکرار  .است داشته ادامه و رواج هجری نهم قرن تا ششم قرن اواخراین سبک از 

 كوسجی از آثار این دوره است كه ازلحاظ سبکی، «برزونامج»منظومج  .است خراسانی رۀ سبکسبکی دو مختصات

مقاله بررسی شده است.  این است و در رؤیت قابل آن در خراسانی و عراقی سبک فکری، و ادبی لفظی، صّاتمخت

 برزونامه منظومج شناسیشاخص سبک ویژدیهای مهمترین كه شود داده پاسخ این پرسش به تالش دردیده

 اطالعاتی پایگاههای به مراجعه و ایكتابخانه روش به پژوهش این در آن تنظیم و مطالب چیست؟ دردآوری

 وضوعم با متناسب اطالعات برداری،فیش و دونادون منابع از مطالب استخراج از پس نگارنده. الکترونیکی است

توصیفی  روش از استفاده  با از برزونامه، شواهدی همراه به مطالب  تحلیل و شرح به و نموده بندیرا طبقه پژوهش

 .است پرداخته تحلیلی

 

 پژوهشسابقۀ 
 در دانشگاه شیراز  تصحیحاكبر نحوی اولین بار نسخج خطی آن بعنوان رسالج دكتری « برزونامه»درمورد مثنوی 

بهترین  ،برزونامه جپنج نسخ جپای بر اوچاپ نموده است.  4399شده است. ایشان این رساله را بصورت كتاب در سال 

آورد  یعقوب دالیلی در ابطال انتساب برزونامه به عطاءبن ،كتابج در مقدم تصحیح موجود از متن را منتشر كرد و

 جاییباشد، بر پم متن بزردتر جهای شاهنامه، خالصملحق به نسخه كوتاهِ جكه برزونام ،مستدل این نظر و ضمن ردّ

ط توسّ وبلند( مستقل از یکدیگر بوده، ) )كوتاه( و جدید نسخ برزونامه ثابت كرد این منظومه دارای دو بخش كهن

مقاله  چند منظومج برزونامهو  نامج كوسجیزنددی . همچنین درموردهم سروده شده است جدو شاعر مختلف در ادام

 برزونامه از منظومج غنایی هایمؤلفه تحلیل و بررسی»عنوان  ( با4344رضا جلیلی ) ازبطبع رسیده است. نخست 

همچنین «. روایتی دیگر از برزونامه»عنوان  با (4399پور )سعید حسام از س س و« كوسج محمّد الدینشمس

 رزاداز  ف «كهن برزونامج سرایش زمان تخمین و سراینده نام با رابطه در جدیدی منابع جستجوی»ای با عنوان مقاله

 كامل، و جامع بطور هنوز اثر این ها مشخص دردیدپیشینه این بررسی بچاپ رسیده است. در( 4344)قائمی 

 شود؛می احساس شاعر، سبک منظومه و معرفی مستقل در پژوهش نگارش در ضرورت و نشده شناسیسبک تحلیل

 است. شده نوشته تازه با دستاوردهای مقاله این لذا

 

 بحث و بررسی

 كوسج و  منظومۀ برزونامه محمّد الدینشمس معرّفی

 ای برخوردارویژه جایگاه اهمیت واز  فردوسی شاهنامج از پس برزونامه فارسی، ادب در حماسی هایمنظومه میان در

 زا چندانی نشان و نام و كرده زنددی هشتم سدۀ در او. دارد نام كوسج محمد الدینشمس اثر این سرایندۀ. است

 نبرد، هایصحنه توصیف و تصویرپردازی بلحاظ برزونامه در كوسج ادبی توان دارد عقیده صفا. نیست در دست او

 حال،بااین (.345-354سرایی در ایران، صفا: صصاست )ر.ک. حماسه شاهنامه در فردوسی هایو اندازه حد در

 اثرش بیاد ارزشهای و كوسج سراینددی هنر دونادون هایجنبه و معرفی شناسایی برای كوششی باید، كه آنگونه

 داده امانج آن حقیقی سرایندۀ و برزونامه بازنمایی برای تالشی اكبر نحوی اخیر سالهای در. است نگرفته صورت

، مینامیم كهن برزونامج را آن كه داستان اول بخش»: است سروده شده كلی بخش دو در مذكور اثر او، دید از. است
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 جدید برزونامج به آن از كه  دوم بخش و است محمد كوسج الدینشمس نام به هشتم قرن شعرای از یکی سرودۀ

 این. ستا میزیسته دهم قرن در قوی احتمال كه به است عطایی به متخلص متوسط شاعری سرودۀ میکنیم، تعبیر

مقدمج )آورد می بوجود واحد ایآن نسخه از و میدهد پیوند یکدیگر به شخصی دهم قرن در دویا را منظومه

 نیست. برزونامه تمام مجموعج شاعر رازی عطایی قبلی، باورهای برخالف (. بنابراین69برزونامه، نحوی: ی

 .است بنظم درآمده ،فرزند سهراب ،جنگها و هنرنماییهای برزوۀ ای بزرگ حماسی است كه دربارمنظومه ،برزونامه 

در حدود قرن  دومبخش و آن در حدود قرن هفتم  بخش اول شده است.تشکیل  قسمت این منظومه در اصل از دو

كه در قدیم بسیار مورد توجّه داستانی به تمام معنا حماسی است  ،بخش اول منظومه نگارش درآمده است.دهم ب

دیگر  آن از ۀدربار دوییو پریشان شدهنه باید شناخته کاما در میان محققان ایرانی و خاورشناسان چنان ؛مردم بوده

كه بعد از شاهنامه  حماسی، هایمنظومهبه دیگر نسبتكهن برزونامه بخش  .های حماسی بیشتر استمنظومه

ه و سادزبان . دانكرده شاهنامه وارد آن را از قسمتهایی از دذشته كه ای؛ بگونهموفقتر بوده است ،اندسروده شده

 پسند، زودیاب بودن موقعیتهای داستانی،طرح داستانی ساده و عامه بدیعی، و بیانی های دشوارروان و خیالی از آرایه

های ملی و تاریخی پس از دیگر حماسه كننده سبب شده است این داستان بیش ازبافت حماسی و سردرم و

 .بماندباقی مردم  جشاهنامه در اندیش

 

 منظومه شناسیتحلیل سبک

 سطح زبانی

 .سطح زبانی به سه سطح كوچکتر آوایی، لغوی و نحوی تقسیم شده است

 و نقش و زبانی موقعیت یک در( آهنگ صدا،) آوایی واحدهای وۀ كاربردشناسی آوایی، نحدر سبک: سطح آوایی

 .(613ها، رویکردها و روشها، فتوحی: ی شناسی نظریه)سبک آواها و اصوات زبان بررسی میشود كاركرد بیانی

وزن( و ) یی نیز دفت، زیرا در تطابق با بالغت شعر فارسی، موسیقی بیرونیاسطح موسیق، میتوان به سطح آوایی

 .فظی( بررسی میشودردیف( و موسیقی درونی متن )صنایع بدیع ل كناری )قافیه و

وزن شاهنامج فردوسی در بحر متقارب مثمن محذوف )فعولن كوسجی منظومج برزونامه را هم :موسیقی بیرونی

 .است حماسیسروده است. این وزن متناسب شعر بیت  1655فعولن فعولن فعل( با 

 ،فعل، حروف، اسم، صفتآن، انواع  حماسیساختار زبانی منظومه و موضوع  با متناسب : كوسجیموسیقی كناری

 ،درصد(33صفات ) درصد( و39كاربرد قوافی اسمی ) ،و ضمیر را در قافیه آورده است. در انواع واهدان قافیهد قی

 . درصد( دارد4) درصد( و ضمایر6) یحرف ،درصد(45قیود ) ،درصد(44به فعلی )بسامد باالتری نسبت

 

 -4جدول

 
 

 

 آوایی–زبانی 

 موسیقی كناری

قافیج  قافیج اسمی

 صفت

 قافیج ضمیر قافیج حرفی قافیج قیدی قافیج فعلی

 %4 %6 %45 %44 %33 %39 درصد
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 -4نمودار

 
 

ردیف  ،درصد( 95/45بسامد باال دارد. به ترتیب ردیف فعلی )ضمیر و در كاربرد ردیف همانند قافیه، ردیف فعلی 

ردیف  ،درصد(13/6ردیف قیدی )، (درصد97/1)درصد(، ردیف حرفی 97/1) ایردیف جمله ،درصد(31/47ضمیر )

 .( آمده استدرصد13/6)ردیف اسمی ( و درصد13/6) صفتی

 

 -6جدول

  

 -6نمودار

 
 

آوایی، هجاآرایی، حروفی، هم، همتکرار سجع، جناس،سجع،  ویژدیهای آوایی مثل ،در این موسیقیموسیقی درونی: 

 اتامکان تمامی از شاعر و آمده ومج برزونامهواج را میتوان نام برد. این موارد در منظ تخفیف و اسکانحذف، تشدید، 

 .استبرده  بهره درونی موسیقی
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ردیف فعلی ردیف ضمیر ردیف حرفی ردیف اسمی ردیف صفت ردیف قیدی

 آوایی–زبانی 

موسیقی 

 كناری

 ردیف قیدی ردیف صفت ردیف اسمی ردیف حرفی ردیف  ضمیر ردیف  فعلی

 % 13/6 % 13/6 % 13/6 % 97/1 % 31/47 % 95/45 درصد
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 شنقسجعها » .بکار رفته است، سجع درصد 34برزونامه آفرین است. در زار موسیقیجمله اب از  سجع: سجع

 و )درآمدی بر اندیشه« بویژه وقتی كه از هجای كشیده پدید آمده باشند ،بدیلی در ایجاد لحن حماسی دارندبی

 .(44هنر فردوسی، حمیدیان: ی 

 كه بندید بار و بسازید كار

 

 كه من رفت خواهم سوی كارزار 

 (4)برزونامه: ی                                       

 جناس تام:  جناس

 یکی اسب زیرش چو كوهی روان

 

 كه از دیدنش خیره دردد روان 

 (45)همان: ی                                     

 روان: جاری / روان: روح

، (95)ی «فرین )احسنت( / آفرین )فعل(آ» ،(39)ی « داد )فعل( /(عدالت) داد»جناس تام: های دیگر: نمونه

(؛ جناس 79)ی (، بیم/ نیم79 (، باک/ خاک )ی77 (، جهان/ نهان )ی77 جناس مضارع: جنگ / چنگ )ی

 (. 665جناس الحق: دردون/ دردان )ی (،31(، برزوی/ برز )ی44اشتقاق: بغرید/ غرید )ی

 ب رداختند خیمه بیگانه ز

 

 برافراختند بازو دو بازی به 

 (15)همان: ی                                        

 بازی، بازو: جناس الحق

 

 تکرار واژه
 س اه باید چهسالح و  باید چه

 

 سازیم این را چگونه است راه چه 

 (15)همان: ی                                      

 آمد به بن سهرابدفتار چییو 

 

  رانم سخن سهرابز برزوی  

 (64)همان: ی                                  

 آمده است. رد و عکسطبصورت  داهی تکرار

 این بر آن آن بر اینزور كرد همی 

 

 زمین بر یکی مردی ز نیامد 

 (635)همان: ی                                     

 آراییواج
 «ا»تکرار مصوت 

 ایرانیان نامداران همان

 

 دران بند به بسته نیرنگ به 

 (644همان: ی)                                      

 «د»تکرار صامت 

 نامدار كای دفت چنین دستان به

 

 پرورددار و دادار یزدان و به 

 (664)همان: ی                               

 حذف واج از اسم و فعل
 دفت ای شاه ماچین و چین شهبه 

 

 توران زمینسرافراز ایران و  

 (15)همان: ی                                        
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 به درز و به تیغ و به بند و كمند

 

 آزمودم به این هر سه بند ورا 

 (79)همان: ی                                      

 ز پیکار اوی نایدتو را ننگ 

 

 تو دویی كه با خسروی جنگجوی 

 (651)همان: ی                                      

 تشدید مخفف
 بگرید به نوک سنان من ابر

 

                               جگرداه غرّنده ابر بدرّد 

 (75)همان: ی                                        

 و درم زرّبه روز جوانی به 

 

 مشو غرّه جان را مگردان دهم  

 (16)همان: ی                                        

 سرش را به زاری ز تن ببرّم

 

 تنش سینج باز سازم كفن 

 (66)همان: ی                                        

 اسکان واج در افعال
 در دل ز ما هیچ باک نیامدْش

 

 چه ماییم پیشش چه یک مشت خاک 

 (43)همان: ی                                        

 پذیرفت او را به زنهار خویش

 

 پیش آزار نیاردْشكه روزی  

 (45)همان: ی                                        
 

 3جدول

 

 

 

 

 3نمودار

 
نشان از شور و حروفی( و سجع آرایی )همواجهمانطوركه در جدول و نمودار باال مشاهده میشود، شگردهای آوایی 

 .دارند شهیجان سراینده برای سرودن و موضوع سرای
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 هاشناسی واژهسطح لغوی یا سبک
 ح لغویهای كهنگی زبان در سط، لغات كهن فارسی و بطور كل نشانهپهلوی هایبرزونامه واههدر 

 :آمده است كه عبارتند از

(، اندر به معنی 3(، ابر به معنی بر )ی34(، ابا به معنی با )ی35مانند ایدون، این چنین )ی :پهلوی استعمال حروف

 (.34ایدر به معنی اینجا )ی (،35(، ایدون به معنی اینچنین )ی36در )ی

 بوده است. abāg ابا به معنی با كه در پهلوی

 مردی و زور دستهمه ابا این

 

 تو را همچنین مرد باید به دست 

 (34همان: ی)                                       

 بوده است: abarابر )به معنی بر( كه در پهلوی

 او ییییاران و اصحاب و آل ابر

 

 او جانسییی اران دین احکام در 

 (3)همان: ی                                          

 بوده است. andar اندر بجای در كه در پهلوی هم

 ب ا خاست بر سان باد دمان

 

 اندر آمد هم اندر زمان به آب 

 (36)همان: ی                                       

 بوده است. ēdōnبا یای مجهول به معنی اینچنین( كه در پهلوی )ایدون 

 نه از مردم است این ز اهریمن است

 

 ایدون دمانم كه بخت من استمن  

 (35)همان: ی                                        

 است. ēdar ایدر )با یای مجهول به معنی اینجا(، كه در پهلوی

 وزان پس به درسیوز آواز داد

 

 كز ایدر برو تاز بر سان باد 

 (34)همان: ی                                      

، درازان: بانشاط حركت (665ی  همان:)زكان به معنی با خشم و ناراحتی راه رفتن  قدیمی: مانند استعمال لغات 

 (.11(. دندآور: شجاع )ی645(، بهرای: بخاطر )ی614(، مای: جادودران )ی631كردن )ی

 كمان كیانی و درز دران

 

 همان نیزه و تیغ دندآوران 

 (11ن: ی)هما                                       

 چو رستم چنان دید كز دور دیو

 

 تاخت از پیش ساالر نیوهمی 

 (73)همان: ی                                       

 (:17(، ایچ )11(، اسپ )73نیو )ی :هاتلفظ قدیمی واهه

 كان درخور من بود اسپیکی 

 

 به میدان چو خورشید روشن بود 

 (11)همان: ی                                        

  ندیده هنوز ایچ آیین جنگ

 

 همی خوار دیرد نبرد نهنگ 

 (17)همان: ی                                        

  برفتم من اكنون به فرمان تو

 

 به یزدان دادار و پیمان تو  

 (99)همان: ی                                        

 توان.، دستیپیش، بریده، بدخش، بدتنی، بخشش، ازبنه، آیین، آزرم، آزاددی :تركیبات پربسامدلغات و 
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 دارخود و زره نیزه، كندآوران، جنگاور، مغفر، زین، ترگ، كوپال، مانند هاییواهه جنگی، لغات از منظور لغات جنگی:

(، تركش 45(، درفش )ی51س هدار )ی(، 51(، قلب )ی51دارند. و میسره )ی خود در حماسی شوری كه است

 (.44)ی

 (.45(، كاله )ی54اصطالحات پادشاهی: فر )ی

(، آیین به معنای 34(، آزرم به معنای حرمت و اعتبار )ی34لغات در معنای خای: آزاددی به معنای آسایش )ی

(، 34كردن )ی هالک شتن،ك معنی به دردانیدن پای از (،34اصالً، هیچ )ی  (، ازبنه به معنی34آالت، ساز )یاسباب

نگرانی  و دغدغه و ترس و معنی بیم به اندیشه ،(34ی)موصولی  كه نقش در (، كجا34یا )ی معنی در( در) ادر

 (.447)ی

 آزاددی به معنای آسایش

 كه در ارگ باشد مرا خانمان

 

 به آزاددی امشب آنجا بمان 

 (34)همان: ی                                        

 آزرم به معنای حرمت و اعتبار

 تو را چون سواران دل و شرم نیست

 

 جهان را به نزدیکت آزرم نیست 

 (34)همان: ی                                        

 آالت، سازآیین به معنای اسباب

 بفرمای تا ساز و آیین جنگ

 

 بیارند پیشم كنون بیدرنگ 

 (34)همان: ی                                       

 اصالً، هیچ ازبنه به معنی

 پدر را ندیدم به چشم ازبنه

 

 تنههمه ساله ایدر بدم یک 

 (34)همان: ی                                        

 از پای دردانیدن به معنی كشتن، هالک كردن

 بدان تا چو رستم شود بازجای

 

 زن را ز پایبگرداند آن تیغ 

 (34)همان: ی                                      

 ادر )در( در معنی یا

 ده كینه در پیش چشمش یکی است

 

 فراوان و در اندكی است كجا در 

 (34)همان: ی                                        

 كجا در نقش كه موصولی

 ده كینه در پیش چشمش یکی است

 

 اندكی استكجا در فراوان و در  

 (34)همان: ی                                        

 روانبه من بخش این درد روشن

 

 كجا مهر دارم بدین پهلوان 

 (15)همان: ی                                        

 اندیشه به معنی بیم و ترس و دغدغه و نگرانی

 پسِ تل درون هر سه پنهان شدند

 

 جان غریوان شدنداز اندیشج  

 (447)همان: ی                                      
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 1جدول

 

 1نمودار

 
 سطح نحوی

رۀ برجسته است كه نشان میدهد شاعر در ساختار نحوی به سبک دو ،نکات زیر در منظومه ،سطح نحویدر 

 .خراسانی توجّه بیشتری دارد

 قدیم در آخر فعل آمده است كه در« ی»در اول فعل و « همی )می(»پیشاوندها: پیشاوند استمراری: به سه شکل 

 كاربرد داشته است:بصورت )ی( 

 سهراب شیرددر نامور درد 

 

 كه پیل هیان آوریدی به زیر  

 (65همان: ی)                                        

 خواندتشه چین و ماچین همی

 

 بدین تا از این رنج برهاندت 

 (33)همان: ی                                      

 مرددیگر كه آن شیردل نیک و

 

 كه با وی همی كرد خواهی نبرد  

 (13)همان: ی                                        

 همی رفت سوسن بکردار باد

 

 شده جانش از مکر و نیرنگ شاد  

 (445)همان: ی                                      

 (.444(، همی آرند )ی64خواندت )یهمی (،69ی))همی داد  

 در اول فعل: « م»پیشوند نفی 

 مکن تنگی مام ای دفت بدو

 

 مکن ننگی نیز یالن از مرا 

 (65)همان: ی                                        
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 ممانید كان جنگجو جان برد

 

 به ایران ددر نام مردان برد 

 (654)همان: ی                                       

 زینت در اول فعل كه امروز كاربرد ندارد: مثل:« ب»پیشوند 

 پیران بفرمود افراسیاببه 

 

 كه ای نامور مرد با جاه و آب  

 (443)همان:  ی                                       

 (.9(، ب رداختند )7(، بگرفته است )ی65(، بشنید )ی445بگفت )ی

(، 31(، سازیدن )ی57(، زاریدن )ی56(، تفسیدن )ی51استعمال افعال كهن و متروک و منسوخ: آوریدن )ی

(، 64(، نگریدن )ی54(، كفتن )ی69(، شنویدن )ی64شکفتیدن )ی (،31سزیدن )ی (،33س اریدن )ی

 (.45(، یازیدن )ی43بفروختن )ی

 افراسیابش بدین سان بدید چو

 

 به پیران ویسه یکی بنگرید  

 (43)همان: ی                                           

 صرف فعل ماضی+ است

 او به همبا  آمدستندچرا 

 

 دلش دشت ز اندوه پر درد و غم 

 (463)همان: ی                       

(، اندر 64(، اندر افتادن )ی35(، اندر آویختن )ی14(، اندر آوردن )ی14افعال پیشوندی كهن: اندر آشوفتن )ی

(، بازآوریدن 69)ی(، اندردشادن 64(، اندركشیدن )ی39(، اندر زدن )ی34(، اندر افکندن )ی14افسردن )ی

(، برآسودن 35(، بازفرستادن )14(، بازشتافتن )14(، بازپرسیدن )54(، بازبردن )ی34(، بازافکندن )ی56)ی

 (.64(، فروشدن )ی35(، برآوردن )64(، برآمدن )35(، برآشفتن )14)

 چو رستم چنین دفت ایرانیان

 

 همه بردشادند یک سر زبان 

 (466همان: ی)                                     

 بگفت این و بادی ز دل بركشید

 

 بکردار دریای چین بردمید 

 (33)همان: ی                                        

 برداشتن؛ در برزونامه فعل برداشتن فراوان بکار رفته است.

 روی برداشتم به بیچاردی

 

 به میدان ورا خوار بگذاشتم 

 (33)همان: ی                                        

خ پاس»و « فرمودن» ،«دفتن»، «پرسیدن»در فارسی جز دو سه فعل »شناسی بهار براساس سبکتقدیم فعل: 

های فعل كوسجاما  ؛«دندار ه قرار میگیرند، سایر فعلها بندرت در آغاز جمله قرارلكه با حذف فاعل در آغاز جم« دادن

(، 44(، نیابی )ی49، ندیدم )ی(49(، فروماند )ی47نکردیم )ی :دیگری را نیز در ابتدای جمله آورده است؛ مثل

 (.66(، ببرم )ی66(، بفرمود )ی66(، ستانم )ی66(، بسازیم )ی44(، ندارم )ی44نبیند )ی

 بگفت این و آمد به نزدیک شاه

 

               بدو دفت ای شاه توران س اه                

 (65همان: ی)                                    

 بفرمای تا ساز و آالت جنگ

 

 بیارند پیشم كنون بیدرنگ 

 (67)همان: ی                                    

 استعمال فعل دعا با ساخت كهن:
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 آفریننده یار تو بادجهان

 

 دل و تیغ او در حصار تو باد 

 (74)همان: ی                                       

 ساله پیروز و شادكه بادی همه

 

 دشمنانت پر از درد باد                             دل 

 (494)همان: ی                                    

 همی دفت زارا دلیرا دوا

 

 یل شیردل برزوی پهلوا 

 (14)همان: ی                                     

 شخصهافعال الزم یک

 آمدش آنجای آمد فرودخوش

 

  دهش را درودهمی داد نیکی 

 (463)همان: ی                                    

 ب+ فعل ماضی

 دل رستم از وی ب ژمرده بود

 

 بشد تازه كز پور آمد شنود 

 (91)همان: ی                                     

 (.19ی)(، بگذشت 64ی)(، بشنید 19بماندم )ی  بمرد،

 عدم مطابقت فعل و فاعل

 زمانی چو بگذشت هنگام خواب

 

 برفتند هر كس سوی جای خواب 

 (463)همان: ی                                   

 ضمیر

 برای غیرانسان« وی»كاربرد ضمیر 

 دم اسپ در دست آن نامدار

 

 بماند و بیفتاد از وی سوار 

 (64)همان: ی                                     

 كاربرد ضمیر اوی

 درآویز بر تارک ترگ اوی

 

 چو آید به میدان یل نامجوی 

 (64)همان: ی                                      

 تطابق صفت و موصوف

 بفرمود افراسیاب آن زمان

 

 تورانیاننامداران بدان  

 (59)همان: ی                                     

 آوردن حرف اضافج مضاعف

 اندر...به

 ب ا خاست برسان باد دمان

 

 آمد هم اندر زمان به آب اندر 

 (36همان: ی)                                     

 اندرون...به

 اهدها به پیش اندروندرفشی 

 

 فرمانرواپسش نامور شیر  

 (447)همان: ی                                     

 به...بر
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 به مادر چنین دفت ای هوشیار

 

 ددردونه شد روزدار به ما بر 

 (447)همان: ی                                     

 كاربرد ممال

 صبوری ب وش سلیحبه تن در 

 

 به آواز من بر همی دار دوش  

 (51)همان: ی                                     

 ركیبز یال و  ز باال و ران و

 

 دل جنگجویان شده پر نهیب  

 (35)همان: ی                                       

 حروف و قیود

 الف اشباع

 سزد در یکی شادسازی مرا

 

 اخترابه فیروزی و فرّ نیک  

 (59)همان: ی                                       

 واو عطف در آغاز كالم

 مرددیگر كه آن شیردل نیک و

 

 كه با وی همی كرد خواهی نبرد  

 (13)همان: ی                                      

 2جدول 

 

 2نمودار

 
 

 

37

26
22

14 13
9 8 8 7 5 3

0
5

10
15
20
25
30
35
40

حرف 
اضافه 
مضاعف

ترکیب 
وصفی

افعال کهن ماضی 
استمراری

پیشوند 
فعل

کاربرد 
ضمیر

لتقدیم فع پیشوند 
فعل

پیشوند 
نفی

فعل دعا فعل 
ماضی

سطح نحوی

سطح 

 نحوی

حرف 

اضافج 

 مضاعف

تركیب 

 وصفی

افعال 

 كهن

ماضی 

 استمراری

 پیشوند

 ب

كاربرد 

 ضمیر

تقدیم 

 فعل

 پیشوند

 نفی

فعل 

 دعا

+ ب

 فعل

 ماضی

 %3 %5 %7 %9 %4 %43 %41 %66 %64 %37 درصد



 463-419 صص ،79، شماره پیاپی 45، دوره 4154آبان   ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 434

 ادبی سطح
بیه مسائل علم بیان از قبیل تش ،اندتوجّه به بسامد لغاتی كه در معانی ثانویه )مجاز( بکار رفته» شامل سطح ادبی

 مسائل بدیع معنوی از قبیل ایهام و تناسب و بطور كلّی زبان ادبی اثر و انحرافهای ،استعاره و سمبل و كنایه و

-زیبایی در ادبیات فارسی، توجّه به (.459شناسی، شمیسا: ی)كلیات سبک «هنری و خالقیت ادبی در زبان است

هود شاز  كه است شعر موضوع هنگامی ایحادثه هر» كدكنی تج شفیعیشناسی اصل اساسی شعر است. به دف

در  (.67كدكنی: ی)صور خیال در شعر فارسی، شفیعی «حسی و خیال شعری انسان شاعر، رنگ پذیرفته باشد

استفاده  هانیز سطح ادبی معموالً دسترده است، زیرا شاعر به تناسب موضوع از انواع آرایه حماسیهای منظومه

 .توجّه بسزایی كرده استتشبیه و استعاره  هب كوسجنیز  منظومج برزونامهمیکند. در 

 ا تشبیهداستانی را ب ثا، اتفاقات و حوادهتشبیه است. در توصیف شخصیت جساختار اصلی منظومه بر پای تشبیه:

مفروق،  ،درصد(41) عقلی حسی، ،درصد(41/67)فرد، مقیّد، مركب از انواع تشبیه: م .به مخاطب توضیح داده است

درصد(، 7درصد(، مرسل )45درصد(، تشبیه بلیغ ) 43درصد(، ازلحاظ وجه شبه ) 41) جمع، تسویه، مشروط،

 اتاین موارد نشان میدهد توجّه شاعر به تشبیهدرصد(، آمده است. 5/6درصد(، خیالی )5درصد(، مجمل )5مفصّل )

 :ابیات زیر مانند ؛ها بوده استبیشتر از دیگر تشبیه فرد، مقید، و مركبم

 فرد، مركببه اعتبار متشبیه 
 به مفردمشبه مفرد، مشبهٌ

 دشاده برو ساعد و یال و برز

 

 درز مانند دست در درختیش 

 (46)همان: ی                                        

 سرو چو باال به و ماه رخساره به

 

 تذرو سان به سرخی به رخانش 

 (5)همان: ی                                         

 هیون همچو دشت برآن ستاده

 

 چوخون چهره و به همچوكوه تن به 

 )همانجا(                                             

 دبه مقیّمشبه مفرد، مشبهٌ

 باد دمانسان  بگفت این و بر

 

 به اسب اندر آمد هم اندر زمان 

 (45ی :همان)                                      

 شدم شمیده دشتم پیر كنون

 

 شدم خمیده دلیران چنگ چو 

 (44ی :همان)                                      

 به مركبمشبه مفرد، مشبهٌ

 از دور آواز داد س هدارش

 

                               لرزان یکی شاخ از تندباد چو 

 (44)همان: ی                                     

 پای و دست و دردن هیون بسان

 

 جای ز جهنده كوه چو پیکر به 

 (44)همان: ی                                      

 به مفردد، مشبهٌمشبه مقیّ
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 كنم دریا چو ایران روی خون ز

 

 نشست تو را بر ثریا كنم 

 (66)همان: ی                             

 دبه مقیّد، مشبهٌمشبه مقیّ

 در پاكشان مقنع سرخیکی 

 

 بدو در نشان س رنگینوطاوچو  

 (5)همان: ی                                  

 ندارم دل و توش و آئین جنگ

 

 چنگ دو لرزان بید چون دشت كجا 

 (44)همان: ی                                  

 سر به نهاده چینی ترگ یکی

 

 از دهر بود رخشنده خورشید چو 

 (491)همان: ی                                

 به مركبمشبه مركب، مشبهٌ

 درددرفشیدن تیغ از آن تیره

 

 الهورد ۀچو آتش پس پرد 

 (53)همان: ی                              

 به اعتبار طرفینتشبیه 

حسی  به یعقل تشبیهات. دارند سبکی بسامد حسی، به عقلی و حسی به حسی تشبیهات انواع تشبیه، طرفین در

 اند.آمده بلیغ تشبیهات در اغلب

 به حسیمشبه حسی، مشبهٌ

 قوی چرخی بکردار كمانی

 

 پهلوی برو زه و خانه زر به 

 (64همان: ی)                             

 نگه كرد برزو بدان ده سوار

 

 چو شیران آشفته در كارزار 

 (35ی :همان)                            

 به حسیمشبه عقلی، مشبهٌ

 نیام از كام شمشیرِ كرد برون

 

 خاک سیم از بد نیامی شهرو كه 

 (9)همان: ی                              

 عقلیبه مشبه عقلی، مشبهٌ
 اهدها چو نر بینی دیو یکی

 

 رها دردد بند از كه شیری چو 

 (45)همان: ی                            

 تشبیه خیالی

 چو دست آورد سوی پیکان و تیر

 

 جهان را كند همچو دریای قیر 

 (75)همان: ی                            

 به اعتبار وجه شبهتشبیه 
 شبه مفردوجه

 داد آواز درسیوز به پس وزان

 

 باد                        برسان باره بران ایدر كز 

 (44)همان: ی                           
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 دررسید شب تیره چون روی وزین

 

 شنبلید بر بیخت غالیه همی 

 (44)همان: ی                            

 دشبه متعدّوجه

 ز هر سو س ه خاست آواز كوس

 

 خروس چشم مانند دشت هوا 

 (54)همان: ی                             

 شبه تحقیقیوجه

 سهراب كز روی دشتدر این بود 

 

 پیکر بدو بردذشتیکی ماه 

 (5)همان: ی                                 

 یکی لشکر از درد آمد برون

 

                      چنگال شسته به خون شیران چو 

 (435)همان: ی                           

 شبه تخییلیوجه

 به باره برافکند بردستوان

 

 یکی باره مانند  كوهی دوان  

 (35)همان: ی                            

 به اعتبار شکلتشبیه 
 .بسامد سبکی دارند مشروطو  تسویهتشبیه  جمع،تشبیه  مفروق،از انواع تشبیهات شکلی نیز تشبیه 

 مفروق

 سرو چو باال به و ماه رخساره به

 

 تذرو بسان سرخی به رخانش 

 (5)همان: ی                                 

 رفتار باد و به باالی كوه به

 

 به ماهی بر از زخم سمش ستوه  

 (433)همان: ی                            

 جمع

 برون آیی كه دل دهد چون ورا

 

 سیمین ستون چو تابنده ماه و چو 

 (4)همان: ی                                  

 جنگ به هر دو زبهرای لشکر دو

 

 و شرزه پلنگ شیر چون برآشفته 

 (645)همان: ی                               

 تسویه

 زره چندی و روسی س رهای

 

 چو زلف بتان سربسر پر دره 

 (69)همان: ی                                 

 پای و دست و دردن هیون بسان

 

 جای ز جهنده كوه چو پیکر به 

 (44)همان: ی                              

 مشروط

 بوی و رنگ از دیتی بدی بهشتی

 

  اوی                         در نبودی پیری و مرگ ادر 

 (45)همان: ی                                  
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 تشبیه به اعتبار حذف یا ذكر وجه شبه و ادات تشبیه
 مرسل

 جنگهماوردم از كوه بودی به 

 

 خاره سنگ ز درزم شدی نرم چون 

 (44)همان: ی                                   

 لمفصّ

 او آواز برزوی بشنید چو

 

                           از راز اوی  چو دلبرگ بفروخت 

 (43)همان: ی                                

 پیل چو نیرو به و شیر چو كینه به

 

 رود نیل بهمن، به كفبه دل ابر  

 (459)همان: ی                             

 

 (.49)ی کردار غنچه همی بشکفید(، ب47)ی یانهروی دشتی چو شیر دهم

 : بیت زیر تشبیه مجمل دارد. روی به شنبلید تشبیه شده، ولی وجه شبه آن )زرد بودن( نیامده است.مجمل

 بدید را تن دو هر آن مر رستم چو

 

 شنبلید چون دشت او روی غم ز 

 (14)همان: ی                                   

 خشم خون ز دو تن هر بر بجوشید

 

 چشم دو هر آن كرده خون طاس دو چو 

 (465)همان: ی                                  

 لیغتشبیه ب

 نمانم به ایران زمین بار و برگ

 

 مرگ بادبر ایشان فشانم یکی  

 (36)همان: ی                                   

 سرو چو باال به و ماه رخساره به

 

 تذرو بسان سرخی به رخانش 

 (5)همان: ی                                    

 ب وشند دردان به آهن ستور

 

 دور همچو ایرانیان و شیر منم 

 (31)همان: ی                                  

 (.647(، ستور هزیمت )ی47(، جوی خون )ی44(، آتشی تو / من تندباد )ی656)ی منم شاخ آن پهلوانی درخت

صّرحه و م ۀهر دو نوع استعار و بیشترین بسامد را دارد ،بعد از تشبیه ج برزونامهكاربرد استعاره در منظوم: استعاره

درصد( 55درصد( و انواع استعارۀ مکنیه )15استعارۀ مصرحه با انواع مطلقه، مرشحه و مجرّده )آمده است.  مکنیه

 معمول هایاستعاره انواع از هستند. شاعر مجرّده حجها از نوع مصّرعارهاست رۀ مصّرحه،در استعابکار رفته است. 

( استفاده كرده است. در 644)ی(، برف برای موی س ید 4(، سرو برای قد )ی4ادبیات، ماه برای معشوق )ی 

 های زیر دوهر استعاره از دل و سروبن استعاره از شهرو است.نمونه

 پهلوان دوهر آن بجنبیدش

 

 مهربان دلبر سروبن آن بر 

 (4همان: ی)                                     

 سروبن استعاره از شهرو

 سا كس كه دشتش سر از تن جداب

 

 نر اهدها دیو این دفتار به 

 (61)همان: ی                                  
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 ، استعاره از افراسیابهاداه نر دیو

 ثمون شاهوار لؤلؤ یکی

 

 ستونسیمین سرو داد كای بدو 

 (9)همان: ی                                

 شهرو از استعاره ستون،سیمین سرو

 در این بود سهراب كز روی دشت

 

 پیکر بدو بردذشتیکی ماه 

 (5)همان: ی                                

 پیکر، استعاره از شهروماه

ارۀ آفتاب استع نمونج زیر، مانند میشود، دیده مورد دو هر( تشخیص)غیراضافی  و اضافی بصورت مکنیه رۀاستعا

 .غیراضافی است

 آفتاب س هر آرد بر چون كنون

 

 ناب زرّاب به را جهان بشوید 

 (31)همان: ی                                    

 آفتاب همانند انسانی است كه جهان را میشوید.

 دركشید را تیره دامن شب چو

 

 دمید س یدی و برفت سیاهی 

 (54)همان: ی                                  

 شب مانند زنی است كه دامن تیرۀ خود را جمع میکند.

 .كمتر دیده میشود ج برزونامهبه تشبیه و استعاره در منظومنسبت كاربرد مجازمجاز: 

 به معنی بازو « دست»ج كلیّت، مجاز به عالق

 دست دو شکسته من و جوید مرا

 

 نشست تکاور رخش به نیارم 

 (76)همان: ی                                 

 درد ز دستت به دشت كه همانا

 

 نبرد روزدار آمدت یاد كه 

 (463)همان: ی                                 

 ج محلیه، ایران به جای مردم ایران مجاز به عالق

 كنم دریا چو ایران روی خون ز

 

 كنم ثریا بر را تو نشست 

 (66)همان: ی                                  

 شهر توران، مجاز از مردم ایران

 ورا رخش خوانند و او رستم است

 

 كزو شهر توران پر از ماتم است 

 (66)همان: ی                                  

 ج جنس، آهن به جای زنجیر مجاز به عالق

 كمند خم به درآرم را سرت

 

 بند به آهن به پایت و دست كنم 

 (55)همان: ی                                    

 ج عام، زاینده بجای مادر مجاز به عالق

 چیست تو نام كه رستم دفت بدو

 

 دریست باید تو بر را زاینده كه 

 (49)همان: ی                                  

 ج خای، رخش، مجاز از اسب مجاز به عالق
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 باد بکردار آمد اندر رخش به

 

 بردشاد زبان برِ شه بیامد 

 (15)همان: ی                                   

 ج آلیت، بازو، مجاز از قدرتعالقمجاز به 

 زمین توران و ماچین و چین شه

 

 كین                           امروز جوید تو بازوی ز 

 (54)همان: ی                                 

 (، رخت افکندن كنایه از اقامت5دهش كنایه از خداوند )ی(، نیکی1كمر بستن كنایه از آماده شدن )یكنایه: 

 ( است.444كردن )ی

 

 عنهانواع كنایه بلحاظ مکنی

 (كنایه از موصوف )اسم-4

 مرا دردونست و پدر پروریده

 

 چنین است تقدیر فرمانروا 

 (7)همان: ی                                      

 دردون كنایه از آسمان

 آب ریخت همی و موی كند همی

 

 افراسیاب س هدار دیده ز 

 (7)همان: ی                                      

 آب كنایه از اشک

 كنایه از صفت -6

 دارپیچ و دردافکن و نیزهعنان

 

 نامدار تن به و قوی بازو به 

 (65)همان: ی                                    

 دردافکن كنایه از دلیر و شجاع ؛كنایه از سواركار ماهر ،پیچعنان 

 كنایه از فعل یا مصدر-3
 بوده بازآوریممگر بخت دم

 

                           سر دشمنان زیر داز آوریم 

 (36)همان: ی                                 

  .سر كسی را بریدن كنایه از به كسی سخت درفتن و، زیر داز آوردنسر كسی را  

 خاست برپای بشنید سهراب چو

 

 راست در كام دشت هوا با دلش 

 (36)همان: ی                                 

 دل با هوا در كام راست دشتن، كنایه از هوا و هوس به سر زدن

 زمان را سرآید چون مر كسی كه

 

 بیگمان را مرگ شود پذیره 

 (37)همان: ی                                 

 . اغراق بچشم میخورد مورد 199برزونامه ین كاربرد را دارد. در اغراق باالتر های بدیع معنوی،در آرایه

 برش چون بر شیر و چهره چو خون 

 

 قوی بازوانش چو ران هیون 

 (36)همان: ی                               

 ددر آن كه دفتی كه افراسیاب 

 

 همی راند از دیددان جوی خون 

 (57ی)همان:                                
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 5جدول

 

 

                                               

 5نمودار

 
 

 سطح فکری
ا ام؛ استحماسه و پیکار  است، اولین موضوع آن در سطح فکری موضوع ی حماسیروایت ج برزونامهازآنجاكه منظوم

 .عامیانه را آورده استآداب و رسوم  و روایت اصلی، مضامین تعلیمی و مذهبی و برخی حماسهشاعر در اثنای مضمون 

ها از زبان شاعر سرودهشاهد مداحی هستیم. این ستایش ،در برزونامه هم در مقدمه و هم در متن مدح و ستایش:

و شده است. در آغاز كتاب، مدحهای دینی رخ مینماید. كوسج الدین محمّد كوسج یا پهلوانان منظومه بازدیعنی شمس

ساختن  کرا به ستایش خداوند و پیامبر اسالم اختصای داده است. او با این دیباچه بنوعی در پی متبرّ بخشی از كتاب

فته خن داست. شاعر در ارتباط با خداوند، بیشتر دربارۀ وحدت، یگانگی و چیردی او بر دو جهان س منظومج خود بوده

 به همج انسانها اشاره شدهبه ارزش و اعتبار وی در نزد خداوند و برتری او نسبت هماسالم  پیامبر بااست. در ارتباط 

این مداحیها، درجج خلوی  است. مدح و ستایش دینی و مذهبی در ادبیات فارسی كم نیست. امتیاز و ویژدی مثبت

 :ده و خالق اثر از بن دندان، ستایشهایی ارائه كرده استآن است؛ زیرا هیچ صله و پاداشی در میان نبو

 بنییییام خداوند كون و مکان

 خداونید ما و نیییه ماننیییید ما

 خدایی كه چرخ روان آفیییرید

 خدایی كه بر بنددان پادشاست

 

 زمان خدای و زمیییین خدای 

 ده رهیینماخییداونییید روزی

 مکان و زمین و زمان آفییرید

 ده رهنماستروزی خدایی كه

 (3همان: ی)                                     

 سرای دو هر به رسولش محمّد

 بیییییردزید ورا ایزد كه محمّد

 بیییقا را جهان این بود تا همی

 خدای عالم خلق از بگزیدش كه 

 دفت و شنید كرد بسیی او ابییییا

 مصیییطفی بر بیییاد ثنا و درود
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 او ییییاران و اصحاب و آل ابر

 

 او جانسییی اران دین احکام در

 )همانجا(                                            

ارد، از پای در میدان ستیز بگذ در برزونامه و در داستان مربوط به نبرد رستم و برزو، پیش از آنکه تهمتن :دنیاستیزی

ود كه قابل اتکا و ارزشمند ب یگوید و بیان میدارد كه دنیا در صورتیوفایی روزدار و ناپایداری موهبتهای آن سخن مبی

یا دید رستم، ادرچه دن حال كه اینگونه نیست، نباید به مظاهر آن وابسته شد. از ؛مرگ و نیستی در آن راهی نداشت

سیمایی كه تهمتن . استهای خواری و حقارت او را فراهم كرده ها زمینهعالی رسانیده، ولی در بزنگاه مراتببه او را 

كه به پیروزی  . در مجموع باید دفت رستم به همان اندازهاست با دورویی از دنیای دنی ارائه میدهد، مزورانه و همراه

 :در میدان نبرد اهمیت میدهد، كامیابی در عرصج اخالق را هم محترم میشمارد

 به دستان بگوی ای فروزنده دیاه

 بهشتی بدی دیتی از رنگ و بوی

 سرم را به مردی به دردون كشید

 

 نماند به كس تیاج و تخت و كاله 

 ادر مییرگ و پیری نبودی دروی

                             وزان پس ز من خوارتر كس ندید

 (45)همان: ی                                      

 به شخصیتهای داستان هاتادرچه یکی از شخصیّ جهانی یادآوری شده است. اعتباری دهشهای ایندر این ابیات، بی 

 دیگر نصیحت میدهد، بواقع منظور و مراد شاعر، انتقال این مفهوم آموزنده به مخاطبان خای و عام خویش است. در

 زده شده است،، تهمتن كه از شعبدۀ روزدار بستوه آمده و شگفت«داستان آمدن بیژن و آوردن برزوی، رستم زال را»

 :میگوید

 گفت آیییدم از نهیییاد جهانش

 برآرد یکیی را به رخشنده میییاه

 نه بر شادیش شیییاد باید بیییدن

 

 كییه چیییون آشکارا ندارد نهان 

 ز دردونش آرد از آن پس به جاه

 نه در رنج او دل به غیییم آزدن

 (414)همان: ی                                   

هرو دارد. برای نمونه، وقتی ش های شخصی نمودشکوائیه با توجّه به محوریت حماسی اثر،در برزونامه شکوه و شکایت:  

یار از فرزند، های بسدالیه از تصمیم برزو مبنی بر پیوستن به س اه افراسیاب برای نبرد با ایرانیان باخبر میشود، با

همراه با دریه و شکوه  رو كامالً هویداست. اوآید. لحن همراه با مویه و زاری در بیان شهكردن او برمی پشیمان درصدد

خود  برزو به مبارزۀ نیای از پسرش میخواهد از تصمیمی كه درفته است، بازدردد، اما شکایتهای او سودی نمیبخشد و

 سراید:میمیرود. كوسج در شرح وضعیت شهرو 

 چییو بشنید مادر فغییان بركشید

 بزد دست و بركند موی از سرش

 ن بدو دفت بستخروشان و دریا

 همه آرزو جنیییگ شییران كنییی 

 ز بهر فزونی تو این رنیییج تیین 

 

 دسرشیکش ز دیده به رخ برچکی 

 امیییه همییه بر بیییرشبدرید ج

 ست هردز بدینگونه دست؟ كه كرده

 مییرا خیییاكسار دلییییران كیییینی؟

 ز دل دور كیین آز و بیخش بکن

 (61همان: ی)                                        

 (457، 469، 79،445)نیز ر.ک.

ه در ك در برزونامه، در چند نوبت به نیایش و مناجات پهلوانان با خداوند اشاره شده است. خداوندی: نیایش و مناجات

ه پیروزمندان ،آمده است. برای نمونه، رستم پس از آنکه برزو از نبرد با پیلسم «دیّان»این منظومه بارها با صفت 
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بازمیگردد، روی بر خاک میمالد و با خدای خود مناجات میکند و از او بابت چنین دهش و موهبت ستردی س اسگزاری 

 ، دست به دامان خداوندمیبینند الوقوعقریباحساس ترس میکنند یا شکست و خواری را  ،مینماید. هرداه پهلوانان

 فائق آیند. كوسج با توصیف چنین رفتاری، بر آن است ،آمدهمیشوند و از او یاری میخواهند تا بتوانند بر مشکالت پیش

تا نشان دهد همج انسانها در هر جایگاهی كه باشند، نیازمند دستگیری قدرتی برتر و واالتر به نام خداوند هستند. این 

 :است ای و پهلوانی بکار درفته شدهاز شخصیتهای اسطوره دراۀ واقعارائج چهر دقیقاً درجهتنیز،  مؤلفج غنایی

 خاک روی آن بر دستان جهاندار

 جییهان كرددار كای همیگفت

 روانروشین و شاد مرا كردی تو

 بیدكنش از دارش نگه دیتی به

 

 پاک دیّان پیش رخ بیییمالید 

 نهیییان و آشیییکار شناسندۀ

 جوان پور باز من به دادی تو

 سرزنش كس ز یابد كه مبادا

 (34همان: ی)                                        

 (443، 455، 69، 44)نیز ر. ک. 

آداب و رسوم: در برزونامه بعضی آداب و رسوم قرن هشتم هجری آورده شده است. چون پهلوانی بخواهد به جای 

، خنجری در یک دست میگیرد و مشتی خاک در دست دیگر و با این هیئت پیش پهلوان دیگر به میدان جنگ رود

 پهلوان میرود و درخواست خود را مطرح میکند:

 به یک دست خنجر به یک دست خاک

 چنین دفت برزوی با شهریار

 

 زده جامج رزم بر تنش چاک 

 كه ای از كیان جهان یاددار 

 (51)همان: ی                                       

شباهت به آیین بی برزو از كیخسرو درخواست میکند كه اجازه دهد به جای او به میدان نبرد برود. این رسم، 

 به آن اشاره رفته است. چون خسرو برای عذرخواهی پیش هرمز میرود: خسرو و شیرینخواهی نیست كه در پوزش

 كفن پوشید و تیغ تیز برداشت

 تند پیرانبه پوزش پیش میرف

 

 جهان فریاد رستاخیز برداشت 

 پس اندر شاهزاده چون اسیران

 (14)خسرو و شیرین، نظامی: ی                 

میدان و یا خاک میدان را به روی  چون پهلوانی میخواهد به میدان نبرد وارد شود، نخست روی خود را به خاک

 خود میمالد:

 وزان پس بمالید بر خاک روی

 

 جهاندار پیکارجویبه پیش  

 (53)برزونامه: ی                                    

 ۀ برزونامهت منظومنقاط ضعف و قوّ
وجود آمدن رمانسهای فردوسی، باعث باوضاع زمانه و ترس شاعر از ماندن زیر سیلطج بزردیان حماسیه ماننید 

نبود ارادۀ ملّی و كمرنگ . شاهنامه شده استحماسج اصیل مانند  بیه ییکحماسی با مضامین تغزّلیتیر نسیبت

سركوبگرانج تركان غز و مغوالن، خالی شدن جامعه از  شدن حركات جمعی ایرانیان دربرابیر حمیالت وحشییانه و

راییی ددرون ،چون قیام ابومسلم خراسانی و جنبشهایی چون جنبش مازیار، بابک قیامهای مردمی قبیل از فردوسیی

های حاصل از آموزه ناسیونالیسیتی ل از سیطرۀ افکار صوفیانه و زاهدانه، كمرنگ شدن حیسدنیادریزی حاص و

در ذهن و زبان  شاهنامهو حضور مقتدرانج  ت،درایی همراه اسوطنی و فراملّی اسالمی و عرفانی كه غالباً با جهان

 منظیوم آثیاری. اسیت فارسیی سراییسنّت حماسه در ضعیف و چندممردم، همه و همه دالیل خلیق آثیاری دسیت
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 ماسیح ویژدیهای )مقایسج« كنند پر ایرانی جامعج در را شاهنامه جایگاه اند،نتوانسته كیه هیچکدام منثیور دیاه و

 (.1نامه، جعفری قریه علی و دیگران: ی برزونامه و همای منظومج دو

 از است تقلیدی داستانی اصل در» بیت است و 1655برزونامه منظومج حماسی قرن هشتم هجری مشتمل بر 

 در شاثیر و بیایید بیرون فردوسی سلطج زیر از اینکه برای بیاایین حال شاعر فردوسیی. سهراب و رستم داستان

 هایاز ویژدی كیه را، حماسی منظومج یک تراهیک پایان و میزند ابداع بیابد، دست به ویژه ها جایگاهحماسیه مییان

-هحماس تاریک هاینقطه بدنبال مجبیور است شیاعر درضیمن میکند. تعویض خوش پایان با است، اصیل حماسج

 در هریش موضوعات، این البته كند. پیدا سرودن برای جدیدی داسیتانهیای بتواند تا برود خود كشور در سرایی

 یادش مضامین بدنبال بیشتر مغول، حوادث از ایران دیدۀو تلخی كشیدهسختی مردم دارد كه هیم شاعر زمانج اوضاع

، وجیود داشیته هرچند روح حماسه در این دوران و حتی دوران بعیداند. حماسی بوده خشن مضامین تا و تغزّلی

 .ضرورت زمانی تغییر قالب میداده است

ر روایی سیو  ، توصیف شخصیتهاداستانآغازبندی  این است كه او توانسته در كوسجاز نقاط قوت تقلیددرایی 

برزونامه با شاهنامه انسی تمام داشته  ۀاز قرائن پیداست كه دویند .ل كندعم فردوسی وۀ ه شیداستان، ب ماسیح

این موضوع از ماننددی ابیات برزونامه با  .ثیر نهاده استأدر سخن او ت خواه ناخواه ،مستمر آن كتاب جو مطالع

ساخت عبارات و مسائل شرعی و هم  ۀبافت كالم و نحوثیر شاهنامه را میتوان هم در أت .شاهنامه بخوبی پیداست

. برای نمونه، ابیات زیر از برزونامه مشخص شده است كه با ابیات شاهنامه در عبارات و های برزونامه دیددر واهه

 تعبیرات شباهت دارند:

 برزونامه:

 باد بکردار آنگه و این بگفت

 باد بر سان آنگاه و این بگفت

 

 برنهاد زه به را كمان زاغ دو 

 برنهاد زه به را كمان زاغ دو

 (45ی :برزونامه)                            

 شاهنامه:

 دمان سر پل تا تازیان بشد

 

 كمان زاغ دو برنهاده زه به 

 (469: ب6)شاهنامه، ج                          

 بیامد همانگاه چنگش چو باد

 

 دو زاغ كمان را به زه برنهاد 

 (59: ب6)همان، ج                             

 برزونامه:

 لب رستم زال پرخنده شد

 

 تو دفتی كه دردون ورا بنده شد 

 (439ی :برزونامه)                          

 شاهنامه:

 لب مرد دانا پر از خنده شد

 

 همی دوهر آن خنده را بنده شد 

 (973: 4)شاهنامه، ج                            

 برزونامه:

 بگفت این و از اسپ آمد فرود

 

 دهش را درودهمی داد نیکی 

 (415برزونامه: ی)                         
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 شاهنامه:

 چو كشتی ز دشت اندر آمد به رود

 

 درود را دهشنیکی داد همی 

 (466: ب6)شاهنامه، ج                            

 از تصویرسازی، انتخاب واهدان و ساختار نحوی ابیات آشکار است، اما فردوسیمقام واالی  ،درچه در مقام مقایسه

در سطح زبانی، شاعر از سبک عراقی و خراسانی است.  كوسج پردازیخیال برای قوّتی طجاین تصویرسازی نیز نق

ی بدلیل زبان سبک عراق .سبک خراسانی بیشتر است تقلید او از فردوسی،تقلید كرده است كه در مقایسه با شعر 

ان از زب»است. شمیسا درمورد زبان آن دوره دفته است:  دیری از ساخت كهن، به زبان معیار امروزی نزدیکتركناره

اصیل قدیم كم شده و بجای آن لغات عربی جایگزین شده فارسی  لغات است، مأنوستر امروزی دۀدیدداه خوانن

 (.441ی شعر، شمیسا: یشناس)سبک« است

كهنگیهای لفظی و چنددانگیهای الفاظ بمراتب كمتر شده است و از كاربردهای نحوی كهن كه در »عبارتی  هب 

ته یاف تریتازه زبان درمجموع و شده كاسته بود، فراوان پنجم قرن و رۀ سامانیرشد و تکوین و بخصوی دورۀ دو

 دیده كوسجیما این ویژدیها در شعر  (.147املو، غالمرضایی: ی شناسی شعر پارسی از رودكی تا ش)سبک« است

ل سبک خراسانی مث میشود، همانطوركه در سطح زبانی بررسی شد، برخی لغات پهلوی كهن و ساختمان دستوری

برای نمونه  .سبکی نیستصج كاربرد افعال پیشوندی، انواع پیشاوندها و پساوندها رؤیت شد كه در سبک عراقی شاخ

 :تاس آورده خراسانی وۀ سبکیت زیر تلفظ قدیمی افعال را به شیدر ب

 ران و برانگیخت اسب بیفشارد

 

              خروشید مانند آذردشسب                      

 (93ی :برزونامه)                                       

 چو از دور افراسیاب آن بدید

 

                                   بنگریدبه پیران ویسه همی  

 (95)همان: ی                                         

 بر آن دشت همچون هیون ستاده

 

              به تن همچو كوه و به چهره چو خون                      

 (46)همان: ی                                       

 

 گیرینتیجه
ر ددرفت و  شناسی زبانی، ادبی و فکری مورد تحلیل قراردر سطوح سبک نظومج برزونامج كوسجم شژوهدر این پ

 :ت و ضعف او پرداخته شد. نتایج تحقیق بیانگر این استبخشی نیز به تقلیددرایی و نقاط قوّ

 اسکان و تخفیف تشدید، حذف، هجاآرایی، آوایی،هم حروفی،هم تکرار، سجع، جناس، سجع،از نظر مختصّات آوایی، 

و تکرار واهه  تکرار ،آراییهای جناس و واجمیخورد. شاعر برای ایجاد توازن آوایی از آرایه در حروف و افعال بچشم واج

 كی،تر عربی، لغات و پساوندها پیشاوندها، استعمال و كاربرد بهره برده است. در سطح لغویبصورت قلب و عکس 

 از اصطالحاتشاعر  دۀاز مختصّات سبک عراقی و خراسانی میباشد. استفامختلف  طالحاتاص خای، هایواهه و یونانی

قدیمی  بیانگر وسعت اطاّلعات وی در علوم و فنونو لغات در معنای خای  اسامی حیوانات پادشاهی، میدان رزم،

 كاربرد باء زینت، افعال پیشوندیاستفاده از پیشوند همی در آغاز فعل، كاربرد افعال نیشابوری، است. از نظر نحوی 

از در آغاز فعل ماضی « ب»شخصه و كاربرد قدیم، تقدیم فعل، استعمال فعل دعا با ساخت قدیم، افعال الزم یک

و  توجّه شاعر است اغراق موردمجاز، كنایه و  ادبی، كاربرد تشبیهات، استعاره، در سطح. میباشد ویژدیهای سبکی او

حاالت درونی و ها و صحنهنکات مهم اثر توجّه به تشبیه در توصیف  از .ز، كمتر آمده استمجا و های كنایهآرایه
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 . رفتاری شخصیتهای منظومه است

 و جنگ، مربوط به حماسهاست و متناسب با موضوع آن، مضامین  حماسیدر سطح فکری، موضوع اصلی منظومه، 

ستایش، دنیاستیزی، شکوه و شکایت، نیایش و مناجات،  و حمد مضامین، این كنار در دیده میشود. و شکستها پیروزیها

عراقی دیده میشود. مثنوی  او پیروی از سبک خراسانی و شعركهن آمده است. در و باورهای  و اشاره به آداب و رسوم

د كرده یداستانی، سطح فکری و ادبی از این منظومه تقل در وزن، ساختار وسروده  فردوسی شاهنامجدویی از را با نظیره

 . در سطح زبانی عالوه بر پیروی از سبک عراقی، به سبک خراسانی نیز توجه دارد.است

 

 نویسندگان مشاركت
سالمی دانشگاه آزاد ا انسانی علومادبیات و  دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی اهلل موسویفرجآقای دكتر . است شده استخراج تهران جنوبواحد 

 تنم تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به كرم علیرضاییآقای . اندبوده مطالعه این اصلی

 راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه در نیزبه عنوان مشاور  علیرضا صالحیآقای دكتر . اندداشته نقش نهایی

 رپژوهشگ سه هر مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی

 .است

 قدردانی و تشکر
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و تهران جنوبآزاد اسالمی واحد 

 .نمایند اعالم دادند،

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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 فارسی منابعفهرست 

 .مکتوب میراث :تصحیح اكبر نحوی، تهران(، 4397) الدّینكوسج، شمس(، برزونامه )بخش كهن

 (، تهران: امیركبیر.4333اهلل )سرایی در ایران، صفا، ذبیححماسه

 با تصحیح و حواشی حسن وحیدی دستگردی، به (،4346) بن یوسفای، الیاسنظامی دنجه، خسرو و شیرین

 .قطره :كوش سعید حمیدیان، تهران

 .تهران: جام ،(4344شعر پارسی از رودكی تا شاملو، غالمرضایی، محمد )شناسی سبک

 .سخنتهران:  (،4344) فتوحی، محمود .ها، رویکردها و روشهاشناسی نظریهسبک

 (، به تصحیح سعید حمیدیان، تهران: قطره.4374شاهنامه، فردوسی، ابوالقاسم )

 .آده (، تهران:4375) شفیعی كدكنی، محمّدرضا .صور خیال در شعر فارسی

 (، تهران: فردوس.4379سیروس ) شمیسا، شناسی.سبک كلیات

زاده، سیدعلی؛ و نجمایی، علی علی، حمید؛ قاسم قریه جعفری نامه،همای و برزونامه منظومج دو حماسی ویژدیهای مقایسج

 .36-4، صص 33فارسی، ش ادبیات و زبان (، پژوهش4344)
 

 معرفی نویسندگان

 ایران. ،تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران جنوبعلوم انسانی، واحد ادبیات و دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده دانشجوی دكتری : كرم علیرضایی

(Email: karam1349@yahoo.com) 
 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران جنوب، استادیار : اهلل موسویفرج

(Email: sf_moosavi@azad.ac.ir نویسنده مسئول:   ) 
 دروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.استادیار  :علیرضا صالحی

(Email: salahi-iau@azad.ac.ir) 
 

COPYRIGHTS 
©2021 The author(s). This is an poen access article distributed under the terms of the Creative Commons 
Attribution (CC BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, as 
long as the original authors and source are cited. no permission is required from the authors or the 
publishers. 

 

Introducing the authors 
Karam Alirezaei: PhD student, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 
Literature and Humanities, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
(Email: karam1349@yahoo.com) 
Farjollah Mousavi: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 
Literature and Humanities, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
(Email: sf_moosavi@azad.ac.ir : Responsible author) 
Alireza Salehi: Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 
Literature and Humanities, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. 
(Email: salahi-iau@azad.ac.ir) 

 


