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  زرير و ياتکار زريران

  
  

                    بنياد فـرھـنگی کھـزاد    احـمـد عـلی کھـزاد      
  

 از مآخذ قيمتدار و يکی» زرير«يکی از پھلوانان بزرگ آريائی دورۀ اسپه بلخ 
است که در » ياتکار زريران«ادبی و حماسی و تاريخی افغانستان قديم 

روزگار باستان کشور رولی به سزا بازی کرده و با ارتباطی که ميان ھر دو 
زرير . قائم است، ميخواھم در ين مقاله چند سطری در اطراف آنھا بنويسم

ح کارنامه ھای رزمی اوست و پھلوان حماسی ميدان نبرد و ياتکار زريران شر
ھر دو، يعنی شخص با رول شخصی خود در ميدان جنگ و صحنۀ حيات و 
کارنامه اش بحيث مؤخذ ادبی، حماسی و تاريخی و اثراتيکه در دوره ھای 

  .مابعد افگنده قابل توجه است
  

است » زرير«شرح کارروائی ھای » ياتکار زريران«اگر چه قراريکه گفتيم 
 خوبتر شخصيت پھلوان را معرفی ميکند و به اين جھت بايد اول و به ذات خود

از کتاب و باز در پرتو معلومات آن پھلوان را مطالعه کنيم، ولی چون زرير 
ۀ موأخذ ديگر ھم اسم برده شده و کتاب را شخصيت او بميان آورده اول در پار

  .به معرفی او ميپردازيم
  

يا » ويست اسپه« حتی معروفترين آنھا مسبوقيم که يکی از پادشاھان اسپه بلخی
ھم شھرت دارد و دورۀ » کشتاسپه«است که در ادبيات دری بنام » ويشتاسپه«

زمامداری او از ھر نقطۀ نظر دورۀ مميزۀ سلطنت دودمان اسپه را تشکيل 
از واقعات برجستۀ عصر او ظھور زرتشتر سپنتمان و آئين اوستائی . ميدھد

اسپه را بعد از او فراگرفته و انقالبی نه تنھا در تمام است که تاريخ تمام دورۀ 
 اين گوشۀ آسيا بميان که در سير جريان تاريخ کشور ما وزمينه ھای حياتی بل

از آنجمله آغاز يک سلسله جنگ ھائی است که پادشاھان باختری . آورده است
، بجانب شمال شرق متوجه  ماورای سرحداتً، مخصوصا دردر ھر طرف

  .دساخته ان
  

به آئين نو گرائيدند، سائر » ھوتاوسا«وقتيکه ويشتاسپه و ملکۀ باختری 
. اعضای دودمان سلطنتی و وزرا و بستگان ايشان اين راه را تعقيب کردند



 3

که از خود شاه نسبت به سن و » زرير«ويشتاسپه برادری داشت موسوم به 
يش جديد داخل او ھم به ک. سال خوردتر و در جوانی و نيرو مرد بی ھمتا بود

شد و بعد از ينکه آئين اوستائی در دربار اسپه رسميت پيدا کرد، شاه با اقدامات 
 بيگانگان را به قبول آن دعوت نمود و به اين علت ،رسمی و ارسال مکاتيب

اول مخالفت ھا و بعدتر جنگ ھائی ميان باشندگان آريانا و ھمنژادان چادر 
دريا شروع شد و مدت ھای آمو و سر در ماورای رودخانه ھای نشين ايشان

ر ين جنگ ھا سھم بارز دارد  ويشتاسپه د،خود شخص شاه. طوالنی دوام کرد
  . در اين مقاله بدان تماس زياد نميکنيم تا شخصيت زرير معرفی شودکه
  

» ياتکار زريران«پادشاه آريانا قبل از رزمنامه زرير برادر جوان ويشتاسپه 
در شاھنامه ھای دقيقی و فردوسی و » کار زريرانيات«در خود اوستا بعد از 

- یشارس ميتيلين«رشات مؤرخ يونانی در نگا. م.حتی در قرن چھارم ق
Chares de Mitylene« جوان رشيد و پھلوان نامی و سر اسم برده شده که 

ً اصال )1(ميگويد» West وست«قراريکه مستر . عسکر بسيار معروفی ميباشد
در » اسپه«بوده و ميبينيم که مانند سائر دودمان او کلمۀ » ااسپه ياود«اسم او 

چون جوان رشيد و پھلوان نيرومندی بود، اوستا بواسطۀ . اسم او داخل است
ياد کرده که دارمستتر فرانسوی » زايری واری«شجاعت زياد او را به صفت 

» کمربند«يا » کمر«را » واری«ميداند و » زر«را کلمۀ » زری«يا » زايری«
  .ترجمه نموده است» زرين کمر«بير کرده و ھر دو کلمۀ مرکب را تع
  

برای ما مھم و قابل اھميت است و توجيه » زايری واری«مطالعۀ صفت 
ھم برای آن داريم که از روی ساختمان و شکل و تلفظ و معنی به شکل ديگری 

يا » زره«در سانسکريت کلمۀ . قديم اوستائی و مفھوم آن نزديکتر است
که در زبان دری ھم استعمال » ور«را گويند و بدين ترتيب با » دل» «زھره«

اين . ميشود که معنی آن صاحب دل و گرده و دالور ميشود» زره ور«ميشود 
ھم رسيده است که » ه ورزړ«کلمه از سانسکريت به زبان پشتو بصورت 

در ، 72د سوم، صفحه قراريکه در فرھنگ نظام جل.  ميکنددهاھمان معنی را اف
» Zarethaزريثه « دل را در زبان اوستائی شرح داده شده،» دل«باب مادۀ 

باشد که در فارسی و » ور«شايد ھمان صورت » ويری«يا » واری«. گويند
يا » زره ور«ھمان » زری واری«پس .  معنی ميدھد»صاحب«پشتو امروزی 

رای امروزيست که معنی و مفھوم خارجی و اصطالحی پيدا کرده و ب» دالور«
  .تعريف پھلوانان استعمال شده است

  
 کسی است که مانند تمام افراد خاندانش ،پھلوان دالور اوستائی» زيری واری«

داد شجاعت و مردانگی داده و در اسطوره ھای تاريخی و داستان ھای حماسی 
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المثل شجاعت و دالوری شده  کشور، خود و پسر و برادر و بستگانش ضرب
  .اند
  

معلوم » هکمربست«ی نيع» بسته واری« اسم يا از عنوان پسر او عالوه برين از
  .ميشود که روح پھلوانی و جنگ آزمائی از مميزات اين خاندان بوده است

  
از او ياد کرده و متن اين دو ) 113(و ) 112(ھای فقره » ابان يشت«اوستا در 

  :فقره چنين است
ی اردو«جنگد به مي» ديتيا«زری ويری که سواره عقب مجرای رودخانه "

گاو و ده ھزار گوسفند تقديم نموده و چنين صد اسپ، ھزار نر» سورا اناھيتا
  :استدعا نمود

دفن کننده » غاپشوسين« بمن مساعدت کن تا !تای خوبای اردوی سورا اناھي
و ارجت اسپه شرير را در مبارزه امپراطوری » ديوا«اجساد، ھوماياکا پيرو 

  .جھان نابود سازم
 و زرير بعنوان تشکر نوشيدنی ھا و  ورزيدرا به او مساعدتاردوی سو

  ".قربانی ھا و تحايف به او تقديم نمود
  

اگرچه تذکار آبان يشت بسيار کوتاه و مختصر است معذالک بخوبی نشان 
ميدھد که در سلسله جنگ ھائی که ميان تورياھای بربر و آريائی ھای باختری 

يعنی » ديتيا« مجرای رودخانۀ  و عقبده بود، زرير سھم بارز داشتشروع ش
و  »پشوسينغا «، مانند ارجت اسپه)2(با رؤسای توريائیدر شمال آمو دريا 

  .سخت جنگيده است» ھوماياکا«
  

که رياست تشريفات دربار اسکندر را » یشارس مستيلين«. م.در قرن چھارم ق
و »  Zariadresزريادريس«داشت، افسانۀ قشنگ عشقی راجع به 

ھا شنيده و در »  Sacesساس«زيبا، دختر پادشاه »  Odatisيساودات«
زری «به اکثر احتماالت ھمان » زريادريس«اين . خاطرات خود قيد کرده است

 است که ینام» اوداتيس«. داستان ھای جديد است» زرير«اوستا و » ويری
بار اول در سرودھای ريگ ويد تذکار شده و زيبائی او در سرود ويدی ھم قديم 

» رود گومل«يعنی » گوماتی«ترين داستان عشقی آريائی را در حوزۀ رود 
يانا منتشر شده ن در شمارۀ اول سال دوم مجله آراين داستا. بميان آورده است

ًھا  حتما کسی » ساک«دختر قشنگ پادشاه ساس ھا يا » اوداتيس«. است
ده و قشنگ عشقی ديگری بميان آورافسانۀ » زريادريس«ديگری است که با 

اوستائی خالی از مناسبت نيست زيرا زرير با » زری ويری«ت او با تعلقا
 اقوام اسکائی و سيت وغيره که  با آمو بعمل آوردهیجنگ ھائی که در ماورا
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 تماس حاصل کرده ،در ين وقت ھا در ماورای سر دريا بود و باش داشتند
ه که اين داستان را در عصر خود چنين شنيد» شارس ميتلينی«. است

يکديگر را بخواب ديده و عاشق يکديگر شده اند و » اوداتيس«و » زريادريس«
پاليدند تا روزی در طی مراسم جشن با  مدتی ديوانه وار يکديگر را می

. شکوھی دختر پادشاه ساس محبوب خود را با تغيير لباس ميبيند و ميشناسد
سيائی کمال مذکور مينگارد که اين داستان در ميان بربرھای آ» شارس«

شھرت دارد و تصاوير اين دو عاشق دلباخته در ديوارھای قصرھا و حتی در 
  .خانه ھای خصوصی اشخاص نقش است

  
 و کشته شدن او در جنگ ھای روائی ھای زريرمينگارد که کار» بن ونيست«

 و تذکار مختصر او در يشت ھای اوستا کمال قدامت تذکار اين پھلوان ارجاسپ
ی از و وانمود ميکند که سرچشمۀ يک سلسله داستان ھا که چيزرا نشان ميدھد 

ياتکار « با  اوستا است که، ھمين متنبين رفته و چيزی در دست است
از » دقيقی«به عقيدۀ ھمين مدقق . در قرن ششم مسيحی ظھور ميکند» زريران

روی متن پھلوی کتاب اخير الذکر داخل جزئيات شده شخصيت پھلوان، واقعات 
ی و کارنامه ھای جنگی او را تصوير ميکند و فردوسی برای رقابت با زندگان

پس منبعی که خوبتر بر . ًھمکار متقدم خود اين اشعار را عيننا تکرار مينمايد
 می اندازد و مؤلفين شاھنامه ھا ھم از آن و کارنامه ھای او روشنی» زرير«

قراريکه از روی اين اثر . است» ياتکار زريران« ھمين ،استفاده کرده اند
معلوم ميشود بعد از ظھور آئين زرتشتری، جنگی ميان پادشاه اسپه و شاه و 

از طرف . رؤساس خيونی توريائی بر اساس کيش و آئين شروع شده است
با بيست ھزار سرباز و » ھزار«پسر » نامخست«و » وی درفش«خيونی ھا 

منشی » اورھام«ويشتاسپ قاصد را پذيرفت و . يشتاسپ آمدندپيامی به دربار و
 خلص مقصد آن ه قرائت کرد کهدربار پيام خيونی ھا را بحضور پادشاه اسپ

يده و از ديواھای يده ايم که شما به آئين ھرمزد گروشن! اعليحضرتا: چنين بود
ن  در ي.اگر اين روش را نگذاريد به جنگ شما حاضريم. ما روگردانيده ايد

فرصت زرير دالور و سردار مغرور آريائی به قصر شاھی حاضر شده و 
اجازه بدھيد که جواب ايشان را به نحوی بنويسند که ما ! اعليحضرتا: گفت

» اورھام«. برای جنگ حاضريم و سرنوشت شرير ھا را معين خواھيم کرد
ت امر تجھيزا. نامه زده و قاصد ھا را رخصت کردمھر سلطنتی را در پايان 

عمومی داده شد و از ده ساله تا ھشتاد ساله ھمۀ مردان کاری و جنگ آزمودۀ 
مملکت پياده و سوار و رانندۀ عراده ھای جنگی مسلح با تير و تبر و نيزه و 

عسکر قوای زرير بحيث سر. ويشتاسپه جمع شدندگرز در پيرامون قصر 
» جم اسپه«ش ويشتاسپه وزير دانشمند خوي. آريائی در عرادۀ جنگی جا گرفت

جم اسپه از روی نجوم پيش . را خواسته و عاقبت جنگ را از او پرسان نمود
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. جادو و کشته ميشود» ويدرفش« گوئی نمود که زرير دالور به خدعه بدست
اوالد و برادران کوچک خود را . ويشتاسپه امر داد تا قلعۀ مستحکمی بسازند

و » پتوسراوا«و » زرير«گی مانند در آنجا گذاشت و با مردان جن
زرير مانند .  آمو حرکت کردبه کنار رودخانۀو تودۀ سپاه » افراشاورت«
 بر دشمن حمله ،افتد و باد ھم با او ھمدست شود که در نيستانی بي)3(»زتاتاري«

  ]يعنی مانند آتش و باد حمله ور شد [.نمود
  

وعده  پادشاه خيونی ھا که صحنۀ جنگ را تماشا ميکرد به قشون خود ارجاسپ
او دختر خود را به » زرستان«داد که ھر کسی اين پھلوان متھور را بکشد 

خواھد داد و اگر کسی به کشتن او اقدام نکند بزودی تمام قشون خيونی از بين 
آب دار داوطلب جادوگر با ژوبين زھر» درفش وی«در ين وقت . خواھد رفت

ه نميتوانست از عقب و شده و چون از مقابل به پھلوان دالور باختری مقابل شد
ويشتاسپه که از . زرير را بر زمين زد و کشت. بصورت ناگھانی حمله کرد

باالی کوھی ميدان جنگ را تماشا ميکرد از کشته شدن زرير اندھگين شده و 
به پھلوانان خود خطاب کرد که ھر کس قاتل زرير را بکشد دختر خود 

پسر زرير ميخواست »  واربست«در ين وقت  . را به او خواھد داد» ھومک«
چون سن اش ھنوز . آمده و ببيند که آيا براستی پدرش کشته شده يا خير

بست وار .  ويشتاسپه او را اجازه نميداد،متقاضی رفتن به ميدان جنگ نبود
بصورت مخفی آمده و بعد از شکستن صفوف دشمن خود را بر سر نعش 

 و به شاه گفت که هت کردًپدرش رسانيد و مجددا به محضر ويشتاسپه مراجع
 پدر دالور من کشته شده و بمن اجازه بدھيد تا انتقام ،قشون ما قرين فتح است

بست «، ويشتاسپ شاه برادرزاده اش به مشورۀ جام اسپه وزير. او را بگيرم
بست وار قاتل . عسکر قوای آريائی شدرا اجازه داد و بجای پدرش سر» ارو

. اس و خود و زرۀ او را از ويدرفش پس گرفتپدر خويش را بقتل رسانيد و لب
را به زنی به » وستان«ارجاسپ شاه خيونی برای تشويق، دختر ديگر خود 

بست وار ميجنگيد و بھر طرف حمله ميکرد تا . پھلوانان خود عرضه کرد
» درفش پيروزی«يعنی » درفش پيروزان» «گراميک کرت«بجائی رسيد که 

پسر ويشتاسپ شاه ھم در ين وقت » سندات «.را به دندان گرفته و ميجنگيد
وارد ميدان شده و ھر سه پھلوان در سايۀ پرچم پيروزی داد مردانگی را به 

  .خيونی ھای شرير نشان دادند
  

راجع به موقعيت و صورت جنگ و کشته شدن » يادتکار زريران«بدين منوال 
ا دقيقی و باز زرير و صورت انتقام گيری او معلومات دقيقی ميدھد که عين آنر

زرير بعد از نشان دادن شجاعت ھای زياد به حيله از . فردوسی شرح داده اند
پھلوان خيونی کشته شده و بست وار و اسفنديار و گرامی » بيدرفش«دست 
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پسر و برادر زاده اش و يکنفر ديگر از پھلوانان نامی آريائی انتقام او را 
  .ميکشند

  
اين کتاب طوری که از نام آن . » زريرانياتکار«بيائيم به شرح و چگونگی 

ياتکار «معلوم ميشود کتابی است که کارنامه ھای زرير را ترسيم ميکند يعنی 
اين اثر رساله ايست . است» خاطرات زرير« يا »يادگار زرير«، »زريران

ً با يشت ھای اوستا، مخصوصا با قسمت ھائی که کهتاريخی، رزمی و حماسی 
 يکجا شده ، و زرير برادرش با توريا ھا صحبت ميکنداز جنگ ھای ويشتاسپه

ياتکار . ياد مياندازد قسمت اسطوره ھای تاريخی کشور ما روشنی زو در
ه ايست شامل سه ھزار کلمه و موضوع آن قراريکه پيشتر ديده زريران رسال

شد سراسر شرح جنگھائی است که ميان ويشتاسپه پادشاه دودمان اسپه آريانا و 
اه خيونی توريائی بعمل آمده و عالوه بر فعاليت و رشادت پادشاه و ارجاسپ ش

ًپھلوانان رشيد آريانا مختصرا به امور دربار و اسحه و تجھيزات لشکری 
  .وغيره روشنی می اندازد

  
شاھنامۀ «و  »شاھنامه گشتاسپ شاه« ياتکار زريران را )4(»وست«مستر 
شرح داديم شاھنامۀ کوچکی ا خوانده و قراريکه خلص مندرجات آنر» پھلوی
شتاسپ شاه شده ميتواند ولی چون پھلوان عمدۀ صحنه  رزم ھائی که برای گ

» ياتکار زريران« بنام خود پھلوان به ،است» زرير«کتاب مذکور شرح ميدھد 
  .ھم خواند» زرير نامه« است و ميتوان آنرا موسوم شده

  
ی ساسانی در قرن طوريکه امروز در دست است به پھلو» ياتکار زريران«

از روی نسخۀ » ميتروايان کيخسرو«ششم مسيحی نوشته شده و اين رساله را 
نقل کرده » پانهدينو «و او از روی نسخۀ » رستم ميتروايان«پدر جد خود 

  .است
  

علمائی که در . ميباشد» سيالبی«ياتکار زريران به نظم است و اشعار آن ھفت 
ًد به اين عقيده اند که اصال اين اثر دارن زبان پھلوی شناسائی و اختصاص

نوشته شده بود و اين نظريه کم کم از ) پھلوی خراسانی(بزبان پھلوی پارثی 
روی لغات قديمه و ترکيب کلمات و اضافت و ديگر مميزات متن موجودۀ آن 

حظه ميرساند که پھلوی شناس ايتالوی به مال» پلبارو«موسيو . بميان آمده است
 نحو و لغات قديمه عوامل متعددی در آن است که به  واز نقطۀ نظر صرف
» بن ونيست«به اين اساس و پارۀ مطالب ديگر موسيو . قدامت آن حکم ميکند

ًکه فعال به پھلوی » ياتکار زريران«فرانسوی به اين نتيجه ميرسد که رسالۀ 
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 يا ًساسانی در دست است از روی کدام رساله ئی که اصال بزبان پھلوی پارتی
  .رساسی نوشته شده بود، تحرير و تحريف شده استا

  
است در تشکيل دولت مقتدر » ارساس بلخی«پارت ھا که مؤسس دودمان آنھا 

و آزاد ساختن خراسان غربی از سلطۀ يونانی ھای شامی و احيای مفاخر ادبی 
چون زبان يونانی در دربار و در عصر آنھا . و مذھبی خراسان کوتاھی نکردند

 داشت، صورت اصلی فعاليت ھای آنھا در احيای ادب مربوطۀ خيلی رواج
 خاک خود کشور پوره معلوم نيست و شواھد زيادی ھم از آن دوره باقی نمانده

آنچه تازه دسته ئی از مدققين ميگويند از مبحث نوينی آگاھی ميدھد که با  .است
نيم که بھر حال اينقدر ميدا. تحقيقات آينده اھميت بيشتری کسب خواھد کرد

» ولجس«يا » ولخش«اولين جنبش جمع آوری اوستا در عصر پادشاه پارتی 
اول شروع شده و چون پارت ھا از عصر فتوحات اسکندر آنقدر زياد فاصله 

  .نداشتند، اقدامات آنھا در جمع آوری آثار و مؤاخذ باستانی مؤثرتر بود
  

 مطالعاتی که باوجوديکه متاسفانه مؤاخذی از عصر پارتی در دست نيست با
بعمل » ياتکار زريران«و » درخت آشورک و بز«در دو اثر » بن ونيست«

 اظھار مينمايد که فعاليت ھای ادبی عصر پارتی خيلی ھا مھم بوده و ،آورده
ًاين فعاليت ھا در زمينه ھای تھذيب دوره ھای بعد مخصوصا عصر ساسانی 

م، شمارۀ مسلسل م ، سال دومجلۀ آريانا، شمارۀ دو/)5(.تاثير زياد افگنده است
   / ، کابل1322، اول حوت 14
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