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 چكيده
دينـي-تـرين مـتن ادبـي كهن(ها هاي ادبي در گات اين مقاله به بررسي آرايه

و محتـواي آن پرداختـه مـي ابتدا به معرفي گات. پردازدمي) ايران و سـپس ها شـود
مي معيارهاي نقد آرايه و كالم رسا مورد بررسي قرار هـر چنـد. گيـرد هاي ادبي امروز

اما با تكيه بـر شناسي كالم در طول زمان دگرگون شود، ممكن است معيارهاي زيبايي
و ايـن تطـابق در قالـب-آن راه ديگـري نـداريم كه جـز–هاي امروز دانسته بنـدها
مي ترجمه ) صـنعت(آرايـه14در پايان پـس از بررسـي حـدود. گيرد هاي آن صورت
.گيري در پي خواهد آمد نتيجه

.ايران باستان.5 متون ديني.4 ادبي) صنايع(ها آرايه.3 ادبيات.2ها گات.1:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1
بخـش اسـت، نباتـات بخـش اسـت، جراحـي درمـاني درمـان بخـش اسـت، قـانون درمـان اشوي«
تـرين، كـالم بخـش هـا، درمـان بخشي درمان بخش است، ولي از همه درمانكالم مانتره اند، بخش درمان

مي مانتره است كه مرد اشو به وسيله تـرين بخش كند، زيرا آن تندرستيي آن شخص را از باطن معالجه
د همه (ارديبهشت يشت».هاست رماني ) 1372: 179شهمردان،/

و قدرت آن به وسيله و كالم وسيله بر اهميت كالم آني تمام پيامبران كه كتاب هاي اصلي ارتباط
و نمونه و فرهنگ هاي آن را در تمامي اديان، با مردم بوده، تأكيد شده است تمـام. بينـيم هـا مـي مكاتب

و مـي-ي ارتباطي بشر ترين وسيله اين مهم-علوم جديد كه به زبان  پردازنـد؛ چـون زبانشناسـي، زبـان
و شاخه مي هاي مختلف آنها، ادبيات به بر همين محور دور و حتي علوم غيرزباني نيز جز با آن قادر زنند

 
و زبانشناسي استاديار بخش زبان∗  هاي خارجي
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و ايجاد ارتباط نيستند .بيان كشفيات
اس) صنايع(ها هاي ادبيات هر زباني آرايه يكي از شاخه هـاي اين علم به چگـونگي ظرافـت.تادبي

و معنايي سخن مي مي لفظي و در نتيجه مؤثرتر شدن آن . شود پردازد كه باعث زيباتر شدن
ي امروز، در متن باستاني هاي ادبي شناخته شده در اين نوشتار برآنيم تا به بررسي تعدادي از آرايه

ر)ها گات(ها گاثه و فنون آرايش كالم فارسي .ا از ابتدا بررسيمبپردازيم
 ها چيست؟ گات.1.1

(اسـت» سرود«به معني -g��aي ها از ماده گات ي شـكل فارسـي ميانـه) 519:1961بارتلمـه،.
.است»ي سرود مجموعه«به معني)ها گاتاها، گاثاها، گاثه(هاو فارسي نو گاتg�h�nجمع آن گاهان

ر باستاني ايران است كـه بـراي زمـان زنـدگي او اين مجموعه سرود، اشعار ديني اشوزرتشت پيامب
و مطابق آخرين آن در نظريات مختلفي ابراز شده است و(زيسـته مـي)م.ق1000-1200(هـا آموزگـار

و.و تا امروز باقي مانده است) 15:1375-22،تفضّلي اين مجموعه مطابق با قواعد شعري باستاني هنـد
و شامل  (اسـت)دبن(هات17اروپايي سروده شده ي ايـن مجموعـه دربـاره) 1374ابوالقاسـمي،:ك.ر.

مي سرود، :نويسد پورداوود
و يك نسك اوستايي روزگار ساسانيان،« و از برخي چند پـاره از بيست برخي يكسره از ميان رفته

آن در اوستايي كه امروزه در دست است، و برخـي ديگـر از به جا مانده چنـان كـه بـوده، هنـوز هسـت،
بي نهاست گاتآ و بيش به ما رسيده است ها كه )30:1354-31پورداوود،(».كم

و دو هات از يسنا« از(در ميان هفتاد ايـن. هاست، هفده هات از آن پنج گات)بخش اوستا5يكي
و از روي شماره شعر در هر بند به پنج دسته بخش شده نخستين دسـته.1هفده هات از روي وزن شعر

سـومين سـپنتمدگات (-�uštavait)، دومـين اشـتودگات (-�ahunavait)اهونودگـات نامزداست به
(spant�.mainy�-) و هوخشــترگات و هيشتوايشــت گــات-�vohu.xša�r)( چهــارمين پنجمــين

(vahišt�išt�-) 34:1354پورداوود،(».است(
ي از اين سرودها مي و از سوي آفريدگار گانه اهورامزدا چه پيـامي توانيم ببينيم كه آيين او چه بوده

آن آفريدگار يگانه مزدااهورا است،«: به جهانيان رسانيده است و از اوست و نغـز اسـت، راسـتي چه نيك
و انديشه و توانايي و جاوداني كه به هفـت امشاسـپند نـامزد شـده منش نيك و رسايي ازي سازگار انـد،

كه. نيروهاي مزدا اهورا هستند و گفتـار مردمان بايد بكوشند از اين نيروها برخوردار شوند؛ پنـدار نيـك
و كردار نيك مايه و كردار بد مايـه چنان.ي رستگاري است نيك و گفتار بد .ي تبـاهي اسـت كه پندار بد

و به راستي روي نمود، يگانه پرسـتش دروغ سهمگين ترين دشمن مردمي است؛ بايد از آن دوري جست
آن كه به پيشگاه وي پذيرفته شود، و نماز راستي است؛ هر و به كشت ورز بپـردازد كه زمين آبادان كند

و در ديگر جهـانو از چهارپايان سودمند نگهداري كند، خداوند را از خود خوشنود سازد، در اين جهان
و زشت در برابر زيباست، زندگي جنگي اسـت ميـان ايـن دو،  پاداش يابد در اين جهان بد، در برابر نيك

و شكست بدي بكوشند، هر آن كه در اين جهان با كردارهاي نيـك مردمان راست از براي پيروزي نيكي
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و هر آن كه گوهر بـدي را بـا خود گوهر خوبي را ياري دهد در ديگر سراي پاداش يافته به بهشت درآيد
و در دوزخ درآيد، روان جـا  وداني اسـت كردارهاي ناستوده خويش ياري كند در ديگر جهان پادافراه يابد

گذشـته در كشـور (invat�)پس از آزمايش روز پسين اگر از نيكـان بـه شـمار رفـت از پـل چينـوت 
ــزدا  ــاوداني م ــان(ج ــد) گروثم ــان دروغ درآي و م ــان ــد در خ ــدان باش ــر از ب و اگ ــد (گراي ــورداوود،.  پ

42-41:1354(
 فصاحت كالم.2.1

مي هر شعر از جمله گات و معني آن. تواند مورد بررسي قرار گيرد ها، از دو ديدگاه لفظ كه اما از جا
و حتي تلفظ بسـياري از آواهـا را هنـوز بـه زبان امروز ما تفاوت آوايي چشم گيري با زبان اوستايي دارد

مي دانيم نيز معيارهاي نقد لفظي گذشته را نمي درستي نمي .شود شناسيم، كار بر ما دشوار
كند، بـر شناسي معنوي در طول زمان تغيير اساسي نمي اييجا كه معيارهاي حقيقي زيب ولي از آن

مي جا كه مقدور باشد، به صنايع معنوي گات اساس علم صناعات ادبي امروز تا آن .پردازيم ها
با گنجايش وسيعي كه بـراي در بـر گـرفتن معنـي دارد، موسـيقي شعر با تمام زيبايي الهي خود،
.زد، بهترين وسيله براي بيان احساسات واالستسا زيبايي كه برتري نظم بر نثر را مي

مي ابتدا سخن نيك را شناخته، سپس به آرايه :پردازيم هاي آن
و بالغت باشد« بنـدي يعني تا استخوان. شرط اصلي سخن آرايي آن است كه كالم داراي فصاحت

و بي و استوار نباشد، آوردن صنايع بيهوده و مثلش چنان است سخن، درست كه ديـوار سسـت اثر است
و نگار كنند خواجه در بند نقـش/ بست ويران است خانه از پاي. بنياد را كه مشرف بر انهدام است، نقش

(»ايوان است )24:1377-25همايي،.
:عيب خالي باشد6كالم فصيح، كالمي است كه از

و سسـت:ضعف تأليف.1 و بـه فارسـي، سـخن سسـت پيونـد كـه آن را مخالفـت قيـاس نحـوي
.گوييم، آن است كه تركيب جمله بر خالف قواعد زبان باشديم

را جمله:تعقيد.2 و آن و فهم آن دشوار باشد، گويند داراي تعقيد اسـت اي كه معني آن پيچيده
و معنوي تقسيم كنند .به دو قسم لفظي

و تأخير يـا حـذ) الف و پيچيدگي معني جمله از جهت تقديم ف تعقيد لفظي آن است كه دشواري
و امثال آن باشد .كلمات

و)ب و مضـمون جملـه از جهـت اسـتعمال كنايـات تعقيد معنوي آن است كه فهم اصل مقصـود
و تخيالت دور از ذهن دشوار باشد .مجازات

آن:تنافر كلمات.3 هـا آن است كه الفاظ جمله هر كدام به تنهايي تنافر نداشته باشند اما گفتن
ز و دشوار باشدبه توالي پشت سر يكديگر بر .بان سنگين

و عبارات آن است كه جمله:تنافر معنوي.4 هاي نظم، هـر كـدام هاي نثر يا مصرع يا تنافر جمل
و مناسب نباشد به تنهايي معني داشته باشند، اما در ميان آن .ها در معني سازگار
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.، بدون ضرورتتتابع اضافات.5
(موردبي كثرت تكرار،.6 )31:1377-50همايي،.

و آرايه.3.1 آن بررسي بندها  هاي
و قابل گزارش است اكنون مي و محاسن ادبي در هر بند كه مشخص :پردازيم به بررسي عيوب

به:تكرار را! اي خـداي دانـا«ي بار جمله7تنها در سرود هشتم اشتودگات، نزديك هنگـامي تـو
آن» ...افزاينده شناختم مياي«ي بار جمله19و در سرود نهم مرا به درستي آگـاه! پرسم خدايا نك از تو

و معنـي مـي. تكرار شده است» ...ساز ايـن تكرارهـا را كـه. تـوان يافـت موارد ديگري نيز از تكرار لفـظ
مي توانند از لحاظ ادبي عيب شمرده شوند، مي توان توجيه كرد؟ واقعيت اين است كه هر تكراري چگونه

اما گاه نه تنها بـه خـاطر سـبك هاي ربطي است ني، تكرار فعلاز خصوصيات سبك خراسا. عيب نيست
پياپي آمدن مضمون يا كالمـي. خاص، بلكه به لحاظ هنري خوب است تكرار در متن وجود داشته باشد

مي خوش و جذاب :افتد آهنگ گاه بسيار متناسب
و ديـــنم ببـــرده اســـت و ديـــنم دل ــرودوشدل ــش، ب ــرو دوش ــش، ب ــرو دوش ب

)حافظ(
.كه در متن غزل بسيار خوش نشسته است

اين عمل باعث بهتر جاي گرفتن موضـوع در ذهـن. تكرار است» تأكيد مطلب«هاي نيز يكي از راه
. در سرود نهم، اشتودگات، به خوبي پيداست كه سراينده به عمد به اين كار دست يازيده است. گردد مي

تأ آيا جمله كيد داشته است؟ آيا اين شيوه در ادبيات آن روز نوعي تكنيك اي بهتر نيافته است؟ آيا قصد
و آيا هنري شمرده مي آن...شده است؟ و؟ چه مسلم است اين است كه اين عمل از روي قصد انجام شده

و در متن گات اي شـاخص بـراي ايـن ها باعث به وجود آمـدن چهـره تنگناي شعر باعث آن نشده است
ميي اين تكرارها را در قسمت كه نمونه عالوه بر اين. سرود شده است توان يافت تـا هاي ديگر اوستا نيز

.حدي كه بتوان آن را يكي از خصوصيات سبكي متون اوستايي دانست
 صنايع بديعي.4.1

مي« و آرايش سخن ادبي و صنايع يـا صـنعت شود، اموري كه موجب زيبايي هـاي بـديع محسنات
لف مي و آن را به دو قسم ميگويند و معنوي تقسيم :كنند ظي

و زيبايي كالم وابسته به الفـاظ باشـد، چنـان:صنعت لفظي يا بديع لفظي.1 آن است كه زينت
.كه اگر الفاظ را با حفظ معني تغيير بدهيم، آن حسن زايل گردد

و تزيين كالم مربوط به معني باشد نـه بـه:صنعت معنوي يا بديع معنوي.2 آن است كه حسن
(»انكه اگر الفاظ را با حفظ معني تغييـر بـدهيم بـاز آن حسـن بـاقي بمانـد لفظ، چن :54-55همـايي،.

1377(
شود كه به دليل دگرگون شدن زبـان از زمـان اشوزرتشـت تـا بـه حـال، تنهـا ديگر بار يادآور مي

هـايوهزيرا متأسـفانه هـيچ معيـاري در مـورد شـي. جا به صنايع معنوي كالم بپردازيم توانيم در اين مي
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و نقد ادبي از ديدگاه الفاظ، از آن زمان براي ما نمانده اسـت امـا صـنايع معنـوي از ميـان. آرايش كالم
مي» علم صناعات ادبي«صنايعي كه در  به امروز مطرح ام كـه بـا مثـال صنعت را يافته14شود، نزديك

مي. خواهد آمد وكنم كه ممكن است اما باز تكرار امروز با يكديگر بسيار متفـاوت معيارهاي نقد آن روز
(و تعدادي از اين صنايع در دوران اخير مطرح شده باشندبوده ها ممكن است بيشـتر تعداد اين صنعت.

هاي ادبي امـروز تكنيك-ناخودآگاه-اما حتي در اين صورت درخواهيم يافت كه سراينده) يا كمتر باشد
(را در كالم خود به كار برده است ذك. هـايي بندها با در نظـر گـرفتن ترجمـهر است در ترجمهالزم به

و ديگران از ترجمه شدي موبد آذرگشسب كه ادبي پورداوود ).تر بوده بهره گرفته

 بدايع معنوي.2
 مراعات نظير.1.2

آن است كه در سخن اموري«): 1375: 268، داد، congeries(مؤاخات= تناسب=مراعات نظير
با يكديگر متناسب باشند خواه تناسب آنها از جهـت همجـنس بـودن باشـد، ماننـد بياورند كه در معني

و الله[ و ستاره[،]گل و ماه و مالزمت باشد، مانند ...] آفتاب و يا تضمن و[خواه از جهت مشابهت شمع
و كمان[،]پروانه (،]تير )1377: 257همايي، ...)

:4/44يسن: مثال
ta� ow� p�r�s� �r�š m�i vao�� ahur� kasn� d�r�t� zåm�� ad� nabås�� 

avapast�iš k� ap� urvarås�� k� v�t�i kv��maibyas�� yaog�� �s� k�sn�
va�h�uš mazd� kåmiš mana�h�.

و آسمان را بر جاي. مرا به درستي آگاه ساز! پرسم خدايا اينك از تو مي هاي خـود چه كسي زمين
و كه مي نگاه داشته؟ كه آب را آفريده و كه ابرها را؟ چه كسي اي دانا درختان را؟ كه باد را تندي بخشد

 نيك را پديد آورده؟ منش
:1/47يسن: مثال

sp�nt� mainy� vahišt��� mana�h� ha�a aš�� šyao��n��� va�a�h��� 
ahm�i k�n haurv�t� am�r�t�t� mazdå xša�r� �ramait� ahur�.

و از و كـردار خـود را بـه بهتـرين كسي كه از راه خرد افزاينده و گفتـار روي آيين راستي انديشه
مي نحوي انجام مي و جاوداني ارزاني و آرامش رسايي .دارد دهد، خداي دانا او را در پرتو شهرياري

 مطابقه.2.2
ص 1375 داد،( Oxymoron: طباق= تضاد= مطابقه ،78(

مي« و طباق نيز ت بـه معنـي دو چيـز را در مقابـل يكـديگر گوينـد، در لغـ مطابقه كه آن را تضاد
و در اصطالح آن است كه كلمات ضد يكديگر بياورند و: مانند. انداختن و زيبـا، نيـك و شب، زشـت روز

)1377: 273همايي،(» ...بد، 
:5/44يسن: مثال
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ta� �w� p�r�s� �r�š m�i vao�� ahur� k� hv�på rao�ås�� d�� t�mås�� k�
hv�på xˇâfn�m�a d�� za�m��� k� y� ušå ar�mpi�w� xšap��� yå ma���r�š
�azd��hvant�m ar��ahy�.

و تاريكي به راستي مرا آگاه ساز كدام هنرمندي روشني!پرسم، خدايا اينك از تو مي ها را آفريـد؟ ها
و نيم و بيداري را آفريد؟ چه كسي بامداد هم كدام هنرمندي خواب واره بـه روز را آفريد؟ تا انديشمندان

.ياد وظايف خود باشند
 تجاهل عارف.3.2

)60:1375داد،( Rhetarical Questionتجاهل العارف= تجاهل عارف
مي آن است كه گوينده« و خود را نادان وانمودي سخن با وجود آن كه چيزي را داند، تجاهل كند

و اين صفت آر چون با لطايف ادبي همراه شد، نمايد و ميموجب تزيين .شود ايش كالم
و و تأكيد مقصود اسـت و تقويت و مبالغه در وصف توضيح آن كه تجاهل عارف براي تحسين كالم

و رونق كالم مي و موجب حسن و ذوق ادبي همراه باشـد در صورتي اين عمل پسنديده شود كه با لطف
وگرنـه آن نـوعو شنونده خود متوجه باشد كه مقصود گوينده تأكيـد كـالم اسـت نـه جهـل وانمـودن 

و عوام تجاهل مي ها كه مردم سالوس براي اغفال برند، نه فقط از صنايع بديعي نيست بلكـه فريبي به كار
در/ ندانم اين شب قدر است يا ستاره روز: مثال از سعدي. از رذايل اخالقي است تويي برابر من يا خيـال

 نظرم؟
از مخاطبات غيرذيو از نوع تجاهل عارف است، و روح و در ايـن مـورد اشـياي ... قبيـل شـب، روز

مي روح را با تخيل شاعرانه جان بي مي دار فرض و آن را طرف خطاب قرار كـه حـافظ چنـان. دهنـد كنند
و مـژده/ اي صبا نكهتي از خاك ره يار، بيار«: گفته است :285همـايي،(»ي دلـدار بيـار ببـر انـدوه دل

1377 (
:12/44يسن: مثال نوع اول

ta� �w� p�r�s� �r�š m�i vao�� ahur� k� ašav� y�iš p�r�s�i dr�gvå v�
kat�r�m � angr� v� hav� v� angr� y� m� kr�gvå �w� yav� pait�-�r�te 
�yangha� hv� n�i� ay�m angr� mainyete. 

ن سـخ مرا به درستي آگاه ساز، در ميان كساني كـه مـن بـا آنـان هـم! پرسم، خدايا اينك از تو مي
و كدام كس دروغ خواهم شد، بـه آنكـه بـه بـدي كار؟ به كدام كس روي كـنم، كدام كس راستكار است

و يا به آن كه خودش سراپا بدي است؟ چگونه دروغ من كاري را كه در برابر بخشايش گراييده هاي تو، با
2.كند بد نشمارم ستيزه مي

:3/28يسن: مثال نوع دوم
y�-vå aš� ufy�n� manas�� voh� apaourv�m mazd�m�� ahur�m ya�iby�

xša�r�m�a a�žaonyamn�m var�dait� �ramaitiš � m�i raf��r�i zav�ng �ast�.
و اي منش نيك من براي شـما، اي صـفات خـداي دانـا سـرودگويانم، سـرودهايي كـه اي راستي

مي تاكنون كس نسروده، سرودهايي كه در شهرياري خلل بـه نيايشـم گـوش. شـدبخ ناپذير خدا آرامش
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)سخن گفتن با راستي خدا نه با خداي راست؛ خطاب به صفات خدا(3. به ياريم بشتابيد كنيد،
 اعداد.4.2

آن كه آن را سياقت االعداد نيز گويند،« و بعـد از آن است كه چند چيز مفرد متـوالي ذكـر كننـد
. يك فعل براي همه بياورند

و فل و خورشيد و مه و باد و بـه غفلـت نخـوري/ك در كارندابر »)سـعدي(تا تو ناني به كـف آري
)291:1377همايي،(

:2/28يسن: مثال
y� vå mazd� ahur� pairi-�as�i voh� mana�h� maiby� d�v�i ahvå 

astvatas�� hva��� mana�h� �yapt� aš�� ha�� y�iš rap�nt� daid�� xˇ��re. 
مي با انديشه! اي خداي دانا و. آيمي نيك نزد تو و درسـتي، نيكـي و يـاورانم را از راه راسـتي مـرا

و رواني ارزاني دار، و آرامش برسيم نعمت هر دو هستي، تني .تا به آسايش
:10/50يسن: مثال

a� y� var�š� y��� pairī �iš šyao��n� y��a voh� �ašm�m ar��a� mana�h�
rao�å xˇ�ng asn�m uxš� a�uruš xšm�k�i aš� vahm�i mazd� ahur�.

آن چه ورزيده آن و آنام و و سـپيده چه خواهم ورزيد از چه چون روشـنايي خورشـيد دم در روزهـا
مي! ارزد، همه اي خداي دانا ديدگاه منش نيك مي .باشند در راه راستي براي گراميداشت تو

)90:1375داد،(  conglobation: تنسيق الصفات.5.2
كه عبدالواسع جبلي در وصـف آن است كه براي يك چيز صفات متوالي پي در پي بياورند، چنان«

و ديده: جو گفته است يك نفر سپاهي جنگ و خصم كينه توز و رزم دوز و درع/ ساز سوز و شيرجوش پوش
و كاردان سخت )1377: 292همايي،(» كوش

:7/31يسن: مثال
yast� mant� paouruy� rao��n�š roi�w�n xˇ��r� hv� xra�w� d�m�š aš�m

y� k�raya� vahišt�m man� t� mazd� mainy� uxšy� y� � nur�m�i� ahur�
h�m�.
و با نيروي خرد خـويش اي انديشمند بزرگي كه از روز نخست افالك را با نور خود روشن ساختي

و هنجار دادي و خوبي نظم ك! به اين درستي و نور پاك منشـيه همواره يكساني،اي كسي فروغ ايمان
.را بر همه بتابان

)293:1375داد،(  Apostrophe: التفات.6.2
و ايـن عمـل از لطـايف در سخن از غيبت به خطاب يا بر عكس از خطاب به غيبت منتقل شوند«

.تفنن ادبي است
بر: مثال آن/ بدان زمان كه نشيند به صدر ديوان كه هر سـپهر خواهـد/ قلم بر بنان سوار كند گهي

و دست او گه بخشش/ز ماه نو شده در ساعدش سوار كند/ تا بهر دفع چشم بدان بـه/ كسي كه ديد دل
و به دريا چه اعتبار كند؟  تو/ آفتاب و بخشش به چشم هر كـس زر همچـو/ زهي بزرگ عطايي كه جود
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. كـه راي عـالي تـو تـا چـه اختيـار كنـد/ نهاده گردون سوي تـو صـد هـزاران چشـم/ خاك، خوار كند
)293:1377همايي،(»)الدين اصفهاني جمال(

:18/51يسن: مثال
t�m �išt�m d���m�sp� hv�.gv� išt�iš xˇar�nå aš� v�r�nt� ta� xša�r�m

mana�h� va�h�uš vid� ta� m�i d�idi ahur� hya� mazd� rap�n tav�.
هو در جست . گزينـد، آن دانش دروني را از راه راستي بـر مـي4گوي داناوجوي روشنايي، جاماسب

.آيد اين آن توانايي است كه از منش نيك به دست مي
.اين خواهش مرا برآور كه اينان يار تواناي من باشند! خدايا

 تجريد.7.2
 يكـي را ماننـد خـود يعني متكلم از نفس خويشتن،.در بديع فارسي، مرادف خطاب النفس است«

و او را طرف خطاب قرار دهدا (نتزاع كند و مثل سعديا،. )1377: 298همايي،(» ...)اي حافظ
:14/46يسن: مثال

zara�uštr� kaste ašav� urva�� maz�i mag�i k� v� frasr�idy�ī vašti a�
hv� kav� višt�sp� y�h� y�ng-st� mazd� had�m�i minaš ahur� t�ng zbay�
va�h�uš ux��iš mana�h�.

مي دوست راست! اي زرتشت در كارت كيست كه انجمن بزرگواران را و نشـاني دهـد؟ او خواهد نام
تـو در بارگـاه خـود! از ايـن پـس، كسـاني را كـه خـداي دانـا. اسـت5چنين روز بزرگي، كي گشتاسب

.با سخنان منش نيك ياد خواهم كرد اي، پذيرفته
 تمثيل: ارسال المثل.8.2

Gnomic Verse- Allegory )،87:1375و23داد(
و متضـمن مطلبـي حكيمانـه آن است كه عبارت نظم يا نثر را به جمله« اي كه مثَل يا شبيه مثَل
و تقويت بنيه است، و اين صنعت همه جا موجب آرايش مي بيارايند و گاه باشد كـه آوردني سخن شود
و سخنراني، اثر» مثل«يك  و خطابه و جلب توجه شنونده بيش از در نظم يا نثر ش در پروراندن مقصود

و چند صفحه و رساله باشد چندين بيت منظوم غم.ي مقاله و سـوزني/ هاي دگر پاك ببرد غم عشق آمد
)299:1377همايي،(»)سعدي(بايد كز پاي برآرد خاري 

:1/29يسن: مثال
xšmaiby� g�uš urv� g�r�žd� kahm�i m� �war�žd�m k� m� taša� � m�

a�š�m� hazas�� r�m� �hiš�y� d�r�š�� t�viš�� n�i� m�i v�st� xšma� any� a�a
m�i s�st� voh� v�stry�.

و مـي به درگاه آفريدگار به دادخواهي مـي) يا روح موجودات جهان(6روان آفرينش : گويـد پـردازد
و و زور مـرا بـه پروردگارا براي چه مرا آفريدي؟ چرا به من پيكر هستي بخشيدي؟ خشم و كينـه ستيز

و براي من به جز تو دادرسي نيست مي. ستوه آورده و نجـات از تو درخواست اي دهنـده كنم، برايم يـاور
و خرمي به من بخشد .6فرستي تا بتواند زندگاني آسوده
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 براعت استهالل.9.2
سـ« و سـرآغاز و مراعات نظير اسـت كـه اختصـاص بـه مقدمـه و نوعي از صنعت تناسب خن دارد

و» تشبيب«يا»ي كتاب ديباچه«مقصود اين است كه  و خطابه را با كلمـات» درآمد پيش«قصيده مقاله
آن.و مضاميني شروع كنند كه با اصل مقصود تناسب داشته باشد و اجـل چه درباره نظير ي قضاي الهي

و عزاداري مي و ناپايداري دنيا در مراسم ماتم و محتوم ون قبيـل اسـت فلسـفه از ايـ ... گوينـد ي مـرگ
و قدر در پيش درآمد داستان و قضا و سهرابحيات )303:1377همايي،(» شاهنامه فردوسيرستم

)آغاز آهنودگات(1/28يسن: مثال
ahy� y�s� n�ma�h� ust�nazast� raf��rahy� many�uš mazdå paourv�m

sp�ntahy� aš� v�sp�ng šyao��n� va�h�uš xrat�m mana�h� y� xšn�v�š�
y�uš�� urv�n�m. 

و خـرد!اي اهورامزدا و دسـت! اي خداوند جان از تـو. هـايم افراشـته سـرم در نمـازت خـم اسـت
مي مي و با دانش نيك انجام و پاك خود كه از روي خرد و درست گيرند، جهـان خواهم با كارهاي راست

و جهانيان را شاد سازم .را آباد
و جواب.2. 10 )1375: 173داد،( Amoebean, Stichomythia:سوال

و جـواب بگوينـد« و پاسخ يا پيغـام از آن قبيـل. آن است كه قصيده يا غزلي را به صورت پرسش
همـايي،(» ...گفتم كه ماه من شو، گفتا اگر برآيـد/ گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآيد: است غزل حافظ

310:1377(
:9/43يسن: مثال

sp�nt�m a� �w� mazd� m�ngh� ahur�, hya� m� voh� pair�-�asa�
mana�h�, hya� m� voh� pair�-�asa� mana�h�. ahy� f�ras�m kahm�i vīv�duy�
vaš� a� � �wahm�i ��r� r�t�m n�ma�h� ašahy� m� yava� is�i many�i. 

پر!اي خداي دانا و را«: سـيد هنگامي تو را افزاينده شناختم كه مـنش نيـك مـرا فـرا گرفـت كـه
مي«: گفتم» خواهي خدمت كني؟ مي و توانـايي ارمغان نماز خود را به فروغ تو پيشكش و تـا تـاب كـنم

»7.دارم، دل به راستي خواهم بست
)12:1375داد،( Invention: ابداع.2. 11

 مـثالً. آن است كه در يك عبارت نظم يا نثر، چند صنعت بديعي را با يكديگر جمع كـرده باشـند«
و پايت كدام خوب: در اين بيت سعدي ز فرق تـا قـدمي/ تر است ندانم از سر كـه. چه جاي فرق كه زيبا

و سالست، چند صنعت بديعي در آن به كار رفته اسـت  و انسجام و بالغت تجاهـل.1: عالوه بر فصاحت
(عارف و پايت: (جناس تام.2؛...)ندانم از سر نظ.3؛)مابين فرق، فرق: (يرمراعات و-4؛)سـروپا: تضـاد

(مطابقه ) 1377: 313-314همايي،(»)از فرق تا قدم:
:9/34يسن: مثال

y�i sp�nt�m �ramit�m �wahy� mazd� b�r�x��m v�kuš� duš-šyao�n�
avazaza� va�h�uš �vist� mana�h� a�iby� maš aš� syazda� yava� ahma�
auru�� xrafstr�.
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ميي تو را كه هر فرزانه آرامش افزاينده! كساني كه، اي خداي دانا گذارد، بـا كارهـاي اي به آن ارج
و از روي ناآگاهي از منش نيك، از دست مي دهند، از راستي بـه همـان انـدازه دور هسـتند كـه بد خود

ما گمراهان بي (فرهنگ از و مطابقه. )جمع دو صفت افتنان
 حسن طلب.2. 12

طل« و ادب ميكه به نام ادب سوال آن است كه از كسـي چيـزي بخواهنـد بـا شود،ب نيز خوانده
و جنبه و خواهش و حسن تعبير ادبي؛ چنان كه حالت خفت آن ظرافت و گدايي از و ذلت سوال ي تمنا

و طبع طرف سوال را نشاط بخشندگي برانگيزد و: ماننـد. سلب شده باشد و فصـاحت مگيـر ادب مگيـر
و شاه/ شعر مگير )1377: 316-317همايي،(»)ابوشكور بلخي(جهان غريب نواز؟ نه من غريبم
:12/49يسن:مثال

ka� t�i aš� zbayente ava�h� zara�uštr�i ka� t�i voh� mana�h� y� v�
staot�iš mazd� fr�n�i ahur� ava� y�s�s hya� v� išt� vahišt�m. 

و منش نيك يـاري مـي  و از راه راستي و تـو را اي خـداي دانـا براي من كه زرتشت هستم ! طلـبم
مي دوست مي وار و آن را  چه داري؟ خواهم كه در نظر تو بهترين است، ستايم
.)ي معمول شاعران نيست آنچه مورد درخواست است، صله(

 حسن مطلع.2. 13
و پيش« و غزل يا مقدمه و سـخنراني را چنـدان آن است كه مطلع قصيده و خطابـه درآمد مقالـه

و مطب و در شيوا و دلپسند بياورند كه شنونده را براي شنيدن باقي سخن نظم يـا نثـر تشـويق كنـد وع
و توجه به گفتار گوينده برافزايد و نشاط استماع و حال او رغبت زهي به نور جمال تو چشم: مانند. طبع

 همـايي،(»)الـدين اسـماعيل اصـفهاني كمـال(ي تـو، عـذر عاشـقان روشـنز مـاه چهـره/ جان روشـن 
318:1377(

:1/53يسن: مثال
vahišt� �štiš sr�v� zara�uštrah� spitamahy� yez� h�i d�� �yapt� aš�� ha�� 

ahur� mazdå yav�i visp�i � hva�h�v�m ya��� h�i dab�n sašk�n�� da�nayå 
va�huyå ux�� šyao�an��a. 

پر. بهترين آرزوي زرتشت اسپنتمان برآورده شد تو راستي به وي فراوانـي جهـان زيرا خداي دانا از
و زندگاني نيك براي هميشه ارزاني داشته است و مادي  ...مينوي

 حسن مقطع.2. 14
و نيكو بياورنـد، كه آن را حسن ختام نيز گفته« و غزل بيتي شيوا اند، آن است كه در پايان قصيده

و سخنراني را با عبارتي ختم كنند كه در روح و خطابه وو همچنين مقاله و خواننده اثر خـوش شنونده
كـه درتأبيـد از قبيل حسن مقطع است، دعاي ... نيك باقي بگذارد؛ چندان كه لذت آن در طبع او بماند

ز پسـتان: الدين محمـدبن عبـدالرزاق اصـفهاني مثال دعاي تأبيد از جمال. پايان قصايد معمول است تـا
و شبنم جود و سيراب/ سحاب كرم و جاه تو چنان ثابـت بـاد/ شود كشت اميد كسي تازه / خيمه دولت
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و ابد اطناب شود )1377: 319همايي،(» كش ازل ميخ عمود
)بند پيشين(1/53يسن: مثال

مي... و كردار دين بهي را آموخته ورزيدهو حتي كساني كه با وي دشمني .اند اند اكنون گفتار

 گيري نتيجه.3
ميمحتواي كالم الهي وقتي در قالب زبان بي انساني قرار كه. پيرايه نيز زيبنده است گيرد، چه بسا

و چشم خودآگاه يا ناخودآگاه جلوه و غيرمحسوس، در چهارچوب هايي از آن را ببينيم، چنان طبيعي نواز
و اين درباره/ بخش كلمات آرامش ي كتـب آسـماني تمـام اديـان صـدق كه شايد محسوس هم نباشند

.كند مي
ها كالم باستاني ديني ايران بررسيم هاي ادبي را در گات آن بوديم تا جزئيات آرايه در اين گفتار بر

شد كه نمونه مي. هايي از آن با توضيحات آورده ماننـد–شود، بـه ناچـار هر چند كه يك بار ديگر تأكيد
و زبان زبـاني امـروزي مجبوريم از قواعد شناخته شده-هايي كه گويشور زنده ندارند تمام متون باستاني

و با اين كليد به رمزگشايي بپردازيم، با اين حال بحث زيبايي هاي ادبي، موجز بـودن خود استفاده كنيم
و و ... كالم، بسامد واژگان و قابـل بيـان مباحثي است كه در طول زمان، معيارهاي بسـيار لغزانـي نـدارد

.گيري است پي

ها يادداشت
هر بيت شانزده هجـا. هاي سه بيتي تشكيل شده است از پاره)34تا يسن28از يسن(گاه اول.1

و نه هجا از آن، مصراع دوم است .دارد كه هفت هجا از آن، مصراع اول
هر بيت يازده هجا دارد. هاي پنج بيتي تشكيل شده است از پاره)46تا يسن43از يسن(گاه دوم

و هفت هجا از آن، مصر .اع دوم استكه چهار هجا از آن، مصراع اول
هر بيت يازده هجا دارد. هاي چهاربيتي تشكيل شده است از پاره)50تا يسن47ازيسن(گاه سوم

و هفت هجا از آن، مصراع دوم است .كه چهار هجا از آن، مصراع اول
هر بيت چهارده هجا دارد كه هفـت. هاي سه بيتي تشكيل شده است از پاره)51يسن(گاه چهارم

م و هفت هجاي ديگر آن، مصراع دوم استهجا از آن، .صراع اول
هاي اول دو بيـت اول هفـت هاي چهاربيتي تشكيل شده است؛ مصراع از پاره)53يسن(گاه پنجم
و مصراع آن هجا و چهـارم، هـر كـدام سـه مصـراع دارد كـه بيت. ها پنج هجا دارد هاي دوم هـاي سـوم

و مصـرا مصراع و دوم، هر كدام هفت هجـا (هـاي سـوم، هـر يـك پـنج هجـا داردعهاي اول  پـورداوود،.
39-36:1354(

آن.2 مي در اين مورد، با به كدام كـس: كند كه پاسخ سوال بسيار روشن است، اما باز پيامبر سوال
مي... رو كنم  .كند يا بدي داند به طرف نيكي روي حال آن كه مشخصاً
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وگو بـا مخاطبـان است، در حقيقت گفت» عارفتجاهل«اي براي نوع دوم در اين جا كه نمونه.3
و: روح است غيرذي كه به طور كلي به عنوان موجودات زنده مورد تخاطب روزمـره ... راستي، منش نيك

.گيرند قرار نمي
و دامـاد پيـامبر، در يسـن.4 ، نصـايحي از جانـب اشوزرتشـت53جاماسب، وزير داناي گشتاسب

و دخترش پورچيستا بر .خوانيممي،اي مراسم ازدواجخطاب به او
پادشاهي از خاندان كيانيان در شاهنامه است كه اشوزرتشت در زمان) ويشتاسپ(گشتاسبكي.5

و سرانجام از حاميان آيين بهي گرديد و نيـز سـاير متـون جاي گـات در جاي. او ظهور نمود و اوسـتا هـا
(ي مثبت او را شاهديم ديني، چهره اي دوگانه دارد كـه بسـط آن از ايـن چهره هر چند كه در شاهنامه.

)بحث خارج است
كه اصل واژه.6 اسـت» روان گاو«در لغت به معني geuš urvanمعني شده» روان آفرينش«اي

و ايراني كه اشاره به اسطوره رك. دارد» آفرينش گاو نخستين«ي مشترك هند : بـراي اطالعـات بيشـتر
.Reichelt (1911) Yasna IX:، نيز)1373(ايونس

و پاسخ پرداخته شده است–44يسن.7 .اشتودگات، كامل به صورت پرسش

 منابع
 فارسي. الف

(آذرگشسب، اردشير و تفسير(.خرده اوستا). 1349. .راستي:، تهران)با ترجمه

(آذرگشسب، اردشير و تفسير گات). 1351. .راستي: تهران.ها ترجمه

(آذرگشسب، فيروز .فروهر: چاپ دوم، تهران.يا سرودهاي آسماني زرتشتها گات). 1379.

و تفضلي، احمد (آموزگار، ژاله .چشمه: چاپ سوم، تهران.اسطوره زندگي زرتشت). 1375.

(ابوالقاسمي، محسن .سمت: تهران.تاريخ زبان فارسي). 1373.

(ابوالقاسمي، محسن .ه اسالميبنياد انديش: تهران.شعر در ايران پيش از اسالم). 1374.

(ايونس، ورونيكا .اساطير: ترجمه باجالن فرخي، تهران.اساطير هند). 1373.

(پاركي، رستم .سازمان چاپ خواجه: تهران.هاي اشو گات). 1383.

(پورداوود، ابراهيم .دانشگاه تهران: تهران.گاتاها).1354.

(داد، سيما .مرواريد: تهران.فرهنگ اصطالحات ادبي). 1375.

(خواه، جليل دوست : از گـزارش ابـراهيم پـورداوود، تهـران.اوستا، نامه مينـوي آيـين زرتشـت.)1343.
.مرواريد
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(رضي، هاشم .انتشارات فروهر: تهران.ترجمه اوستا). 1346.

(شهزادي، رستم .فردوس: تهران.ها برگردان گات). 1381.

(شهمردان، رشيد .راستي: تهران.خرده اوستا). 1372.

(جالل همايي، و صناعات ادبي). 1377. .هما: تهران.فنون بالغت
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