
 

 

 

 

 

 ∗گونه در شاهنامههاي تغزّلبراعت استهالل

 

 ∗∗یعقوب فوالدی و� محمود عباسی

 

 چکيده

 های سخت و سُتوارش، قالب  مایهننگریم؛ عالوه بر محتوی و بُایرانی، شاهنامة فردوسی، ژرف می وقتی به ساختار نامة نامورِ قوم

نبی در ایبن   افزو یکی از شبگردهایی هبه سب م   . ه هستندمندانه و عالمانها هم به جای خود بسيار هوشآن ها و روند روایتداستان

هامب    اسبت الل  های شاهنامه ده مقدمه براعتستانهای دامقدمه از شُمار فراوان. باشدها میهای آناللاست  ها دارد، براعتداستان

مقدمبة دیگبر دارای    گر شباهت دارند و ببا هتبت  ساختار بيشتر به یکدی مقدمة آن از نظر ت است الل، سههست؛ هه از این ده براع

هسبتند؛ هبه   « پادشاهی هرمزد»و « رستم و استندیار»، «هيخسرو»های داستان است الل این سه دیباچه، براعت. باشندمی هاییتتاوت

 بيبت ( هبا و   آن، روایت و شخصبيت  موضوع، فضا( ها، ببيت تعداد( الف: یعنی از نظر. دارند های قصيدهساختاری شبيه تغزّل

 در این پژوهش ببه روش . هنندعی میقصاید را به ذهن تدا ای هه تغزّلغزّل دارند، به گونههای بارزی با تخوانیهم( گریز)تخلّص

 اختار سه براعتتحليلی با نگاهی بر تغزّل در قصيدة پارسی و براعت است الل در ادب پارسی و هاربردِ آن در شاهنامه؛ س -یتطبيق

ببه   در آخبر نيبز  . قصاید بررسی شبده اسبت   های شاهنامه و تغزّلاست الل ها با دیگر براعتآن ياس و سنجشمذهور و ق لاست ال

 .ایم این پدیده پرداخته چرایی و چگونگی به وجود آمدن

 است الل، تغزّل، فردوسی، شاهنامه، سبکِ خراسانی براعت :ها کليدواژه

 

 مقدمه

. پبردازی فردوسبی اسبت   داسبتان  رآن نقبش دارد، هنب   شاهنامه و ورجاوند شبدن  در ارجمند شدنهای متعددی هه ژگییکی از وی

های ما، از منظومه تناور ادبيات داستانی ه ن راثمي گمان در ميان پدیدآورندگانفردوسی، بی ین هنرا»: توان گتتای هه میگونه به

یکی (. 62: 7831توهّلی، ) «بدی  استشتاهی عاميانه بی و حتّی ادبياتهای منثور تا گونهغنایی و حَماسی و تعليمی گرفته  داستان

نوشبتار ببه    در ایبن . استهای خود آوردهداستان درآمدهایی است هه او پيشست اللا پردازی فردوسی براعتدهای داستاناز شگر

پارسبی و سببک    ری تغبزّل قصبيدة  تطبيقبی چگبونگی تيريرگبذا    شود و در یک پبژوهش می هنری پرداخته ای از این شگردنمونه
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 .شوددورة او نشان داده می يريرپذیری فردوسی از تغزّل و شعرادبی در شاهنامه و ت خراسانی بر ساختار این صنعت

 چنين تيرير سباختار آن در آربار  ایران و همپارسی و ارجمندی آن در حَماسة ملّی  با توجه به اهميت شاهنامه در فرهنگ و ادب

گونباگونی در   ببر همبين اسباس، سبخنان    . گرفته است ای بر روی آن صورتهای فراوان و گستردهز خود، پژوهشحَماسی پس ا

هبا محتبوای ایبن براعبت     قری  به اتتاقِ ایبن پبژوهش   بينيم؛ امّا اهثرهای شاهنامه میهای داستانها و براعت است اللموردِ دیباچه

رسبتم و  »داسبتانِ   ؛ مثالً در خصوص براعت اسبت الل اندها نداشتهفُرم و ساختار آنها را بررسی هرده و چندان توج ی به است الل

وجود دارد، هبه همگبی ببه محتبوای آن با و شبرح و توضبي  ابيبات         ( ها و مقاالتدر هتاب)حدود هتده شرح و تتسير« استندیار

؛ حسن انوری و جعتر شعار (282 - 227: 7832، هزازی) نامة باستان 2در جلد الدین هزازیميرجالل: هایی چونشرح. اندپرداخته

فبالح ق برودی،   ) رسبتم و اسبتندیار  ؛ غالمعلی فلّباح ق برودی در   (21 - 23: 7831انوری و شعار، ) رزمنامة رستم و استندیاردر 

ی هبه  آربار از (. 616 - 618: 7837خبالقی مطلبق،   ) هبای شباهنامه  یادداشبت  6مطلق در جلد و جالل خالقی( 783 - 721: 7833

از رنگ گُ   این صنعت اختصاص یافته است؛ هتاباند و یا بخشی از آن ارر به است الل در شاهنامه پرداخته مستقالً به آرایة براعت
های شباهنامه پرداختبه و تمبام ایبن مقبدمات معرفبی و       داستان طور گسترده به مقدماتاست هه بهقدمعلی سرّامی از  خار تا رنج

موسبوی  ( رودابه)همچنين مریم(. 773  728: 7823سرّامی، )ها بررسی شده استو ارتباطشان با متن داستانها محتوای آن تحلي 

داری و آینبه  پبس از سبخن در خصبوص شبگرد    « هنامة فردوسبی است الل با تکيه بر شا داری و تتاوت آن با براعتآینه» در مقالة

داری در شاهنامه و نشان دادن آن به عنبوان یکبی از   آینه ه بررسی صنعتاین دو از یکدیگر؛ ببراعت است الل و نمایاندن اختالف 

دیباچبه در  »تيمبور مبالمير در مقالبة     .شگردهای هنری فردوسی برای هدایت خواننده از فُرم به رمزگشایی داستان پرداختبه اسبت  

و « رسبتم و اسبتندیار  »، «سبتم و سب راب  ر»هبای  ، مقدمة داستان«دیباچة شاهنامه»، با نگاهی اجتماعی «فردوسی و رسالتشاهنامه 

براعبت اسبت الل و بسبامد آن در بعضبی     »احمد نورمند نيز در مقالبة  (. 688  623: 7833مالمير، )را شرح هرده است « بيژن و منيژه»

 ، براعبت اسبت الل  های این صنعت و انواع آنصر و ویژگیپس از بيان عنا« ها، با تحلي  هاربرد آن در داستان رستم و استندیارمنظومه

 آغباز و انجبام  »ر ایبن مبورد، مقالبة    های برجسته داز پژوهش. داستان بررسی هرده است متنرا با توجه به « داستان رستم و استندیار»

 گران ب هه محتوای ایبن مقبدمات   دیگر پژوهش خالقی مطلق در این مقاله بر خالف. از جالل خالقی مطلق است« های شاهنامهداستان

 هبا، آن دیگر بر اساسهای شاهنامه از همداستان ها و چگونگی تتکيکابتدای داستانها در این آغازینه اندب به شناساندنسی هردهرا برر

انبد  مستق  را به یکدیگر متّصب  هبرده   اند و گاه دو یا سه داستانيافتهشاهنامه این موضوع را درن هه مصحّحانسخن گتته است؛ و این

 طلق ب هه در مورد جایگاه و فُرم قبرار گبرفتن    گونه هه در باال گذشت، به جز مقالة خالقی مهمان(. 711  738: 7833خالقی مطلق، )

 .اندها پرداختهآن ها و شرح و تتسيرین آغازینهها به بررسی محتوای اباشدب دیگر پژوهشهای شاهنامه میبراعتِ است الل

: اسبت، ایبن اسبت هبه     یافتبه  های شباهنامه نگبارش  است الل براعت زمينة در هه گریدی فراوان مطال  با مقاله این تمایز وجه

ب تحليلبی    اند و با روشی تطبيقیهای شاهنامه پرداختهدیباچه نویسندگان فارغ از محتوا و تحلي  محتوایی ابيات، به بررسی ساختار

 . اندهای شاهنامه تتاوت دارند، معرفی نمودهت اللاس هه از نظر ساختاری با دیگر براعتاست الل را  هایی از براعتنمونه

 

 براعت استهالل 

وقتِ تولبد،  هودک به  جستجوی ماه هردن، بانگ هردن»عنی ی« است الل»و « فضيلت، برتری، فصاحت»: در لغت به معنای« براعت»

نبام یکبی از صبناید ببدید     « اعت است اللبر» در اصطالحِ ادبی. باشدمی( 6733و  2212: 7811دهخدا، )« متکلم آواز را بلند هردن

مقاله و خطابه را ببا هلمبات و مضبامينی     درآمدتاب یا تشبي  قصيده یا پيشدیباچة ه»معنوی در علم بالغت است به این معنا هه 

هبای موجبود در روایبتِ    ایبن صبنعت یکبی از تکنيبک    (. 818: 7827همبایی، )«مقصود تناس  داشته باشبد  ه با اص شروع هنند ه

طبيعت و یا هاربرد واژگانی ویژه، به محتبوا   هه راوی در آغاز داستان با وصف باشد، به این ترتي پارسی می های هالسيک ستاندا



 712/     های تغزّل گونه در شاهنامه براعت است الل
 

مضبمون مَطلَبد ببا     مَطلَبد اسبت، منت با    نوعی حُسبن »است الل  براعت: گتت توانای میبه گونه. هندمایة داستان اشاره میو درون

صبادق هبدایت چنبين آمبده اسبت هبه داش آهُب  و         داش آهُ  مثالٌ در آغاز داستان. نگی داردهماه ارر تناس  و مقصود و منظور

این دو شخص بسيار سخت است و مبا ببا    ری و دشمنی ميانیابيم هه درگياز این هنایه درمی. زدندهاهارستم سایة هم را با تير می

 Foreword)گتتبار  است الل با پيش براعت(. 727: 7831ن هاميار، يدیاوح) «رو هستيمای دردناک روبهانگيز و فاجعهماجرای غم

_ Prologue ) هوتاهی اسبت در ابتبدای یبک اربر ادببی هبه خواننبده را از         سخن»گتتار پيش. يسی مشاب ت دارددر ادبيات انگل

یکی چنبان اسبت هبه    »: است هاربردِ براعتِ است الل دو گونه(. 721: 7833جعتری پارسا، ) «سازدموضوع و مطل  هتاب آگاه می

دهبد، مثب    ای خواننده را در جریان ه ّ مطل  یا هتباب قبرار مبی   پردازد و به گونهای مینویسنده به توصيف هلّی مطلبی یا واقعه

خود به هلماتی اشباره هنبد    مقدمة هتاب یا مقاله یا حتّی شعرفردوسی؛ گونة دیگر آن است هه مؤلف در « رستم و س راب»مقدمة 

فنبون بالغبت و    ی هه علّامبه همبایی در مقدمبة هتباب    مطلب مدرک اشاره داشته باشد، مانند یبه طورِ رمزگونه، به محتوای اصلهه 

-مخاط  با داسبتان و منظومبه   است الل نخستين برخورد با توجه به اینکه براعت(. 22: 7833نورمند، )« آورده است صناعات ادبی

توان به چند نوع تقسبيم  ، این آرایه را می(آیداست الل می متنی هه پس از براعت)تن داستان ن با ماست، از لحاظِ رابطة آهای داستانی 

؛ (ید و مات هننبدة حادربه  شروع با معرفی ناگ انی، سر)براعتِ موضوعی و ماجرایی . 7: شوددر اینجا به چند نوع از آن اشاره می. هرد

مباجرایی ب محتبوایی ب      براعبت . 8؛ (ی یا مکان خاصّ منحصبر یک زمان استثنای دادنشروع با محور قرار )ساز است الل فضا براعت. 6

شبروع ببا مشبارهت دادن مخاطب  در     )ای ب سببکی   ماجرایی ب شيوه . 2؛ (شروع با یک تکانه یا تنش برانگيزندة تتکرانگيز)موضوعی 

هُشبی  نی یبا هيجبان  شبک ای، شيوة هيجانب حادره  ماجرایی. 2؛ (داستان و شخصيّت داستانی تلّقی هردن مخاط ، البته شخصيت فرعی

شبروعِ  . 1؛ (نمایانه از جانب ِ نویسبنده  گسترانة واقدب تشریحی دامشروع با مقدمة توضيحی  )چند عنصری  .2؛ (داستان شروع با پایان)

خالصبه یبا    ةشبروع ببا ارا ب   . 3؛ آورندة شرایطِ ویژه برای پذیرش موضبوع و مباجرا  ظاهراً مستق  از موضوع، امّا باطناً مربوط و فراهم

فضاسباز یبا   . 3زدگی مخاط  و جانشبين هبردن تتکّبر و تعقّب ؛     حسّ هيجان ن یا یک بخش از آن، به قصد سرهوبفشردة ه ّ داستا

 (.22ب  22: 7833نورمند به نق  از ابراهيمی، ) (شروع با یک شعر، ترانه یا سرود و یا سخن ماندگاری از دیگران)محتوایی 

انبد  البته نام خاصی برای این تکنيک نداشته. اندان در متون روایی منظوم هالسيک پارسی، از براعت است الل ب ره گرفتهگویندگ

هه در قرن هشتم هجری قمری این تکنيک در قال  یک صنعت بدیعی توسط خطيب   و یا آن نام، اهنون در دسترس نيست؛ تا این

هالسيک براعت است الل در شعر فارسبی، ابيبات آغبازین     ةنمون(. 832 - 831: 7828، خطي  قزوینی) شودگذاری میقزوینی نام

خيبز و  در شاهنامه است؛ ابياتی هه در آن راوی با بيانِ فلستة مرگ و حيات و قضا و قدر، فضایی پرسش« داستان رستم و س راب»

 :دهددار میای ناگوار را هشاست؛ فضایی هه وقوع حادرهانگيز را ترسيم هرده ترحّم

 ، نجهُبببب برایببببد زِ ادیبدببببببتن اگببببر

 ؟رببببببدادگ ار ، خبببوانيمش  سبببتمکاره

 ت؟بيببداد چيسبب  ،ر مببرگ دادسببت بببباگ

 ؛اه نيسببتبتببو آگبب انِببببببج  ،ازیببن راز 

 ،رازبببببف   هبببببرفت ، آز درِ  تبببا همبببه 

 ؛راز نيسببت رابتبب ،یببزدان ارِببببرین هبب  

               

 ،جبنبببرُتُ  دهبد نارسيببببببببببخببباک افگن 

 ؟رببببهن یبببب ار  ، مشبدانيبب  دببببهنرمن

 ؟ز داد ایببن همببه بانببگ و فریبباد چيسببت

 نيسببت را راهببببت ، رده انببدربپبب بببدین 

 ...ازببببراز ب  نشببد ایببن درِ، بببه هببس بببر

 .نيسببت  ازبانببب وببببدی جانببت بببا ربببباگ

 (723ب  6/711: 7836فردوسی، )           
 

یبا ببا اشباره ببه     علم یا مطلبی هه هتاب در آن باره است و  ستعمال لغات خاصبيشتر به همک ا»با خواندن براعت است الل هه 

ای از طبيعت به شک  نمبادین، حبال و هبوای هلّبی هتباب یبا       صحنه ، یا وصف(768: 7838شميسا، ) «داستان سرنوشت ق رمانان

از هننبدة فضبا و رنبگ داسبتان و     است الل، از طرفبی تقویبت   اعتدر این صورت، بر. گرددداستان بر مخاط  آشکار و روشن می
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ه عبالوه  نمادهایی هسبتند هب   «تُرُنج»و « تندباد»است الل فوق،  در براعت. ها استدرونی شخصيت هنندة احوال سویی دیگر تداعی

هشبته  : شبود هن مخاط  تداعی مبی هم یک معنی ضمنی دیگر در بردارند هه با پيشروی داستان در ذبر معنای ظاهری خود، دست

 .آن و قضا و قدر بودن مرگ و داد بودنس رابِ جوان  وزناکشدن س

 

 نگاهي به تغزّل در قصيدة پارسي

اصلی شاعر و تنة  درآمدی است برای قصدآن هه پيش به ابياتِ آغازین( ی غير مقتض هادر قصيده) قصيدة هالسيک در ساختمان

تقليبد و   های جاهلی عرب است هه مبورد قصيدهک یادگاری از این تکني: باید گتت. گوینداصلی شعر، تغزّل، نسي  یا تشبي  می

قی، مجلبس  گونه معموالً در خصوصِ عشق و عاشاین مقدمة غزلْ(. 721: 7822محجوب، ) پارسی گشته است سرایاناقبال قصيده

ا، دشبت، صبحرا و   خورشيد و ماه و سبتارگان، هبوه، دریب    ب ار و خزان، طلوع و غروب: قبي طبيعت از  گساری، وصفبزم و باده

هه او را راغ  به محرّهی برای مخاط   تر هردن آن و ایجاددر اول قصيدة خود، لطيفآن  لِ آن است هه هدف شاعر از آوردنامثا

: 7811؛ شميسبا،  32: 7827؛ همایی، 278 - 72: 7821رازی، ) آید ب بکند اصلی قصيده ب هه پس از آن می  شنيدن و خواندن ابيات

او و یا وصبفِ   ای در سوگیا مرريهجنگ برگشته است و ممدوحِ خود را هه فات  از ای هه شاعری هه مثالً قصد مدحه گونهب(. 82

اش، قب  از خطابة بلندباالی خبود،  سروده را دارد؛ برای سر ذوق آوردن و تحریک او به شنيدن... ام ب ار وبزم و سورِ ممدوح در ایّ

سراید و قبب  از  می( گاهی بيشتر از پانزده بيت) یفِ قصيدة خود، معموالً در پنج تا پانزده بيتگونه بر مبنای قافيه و ردشعری غزل

 .های اصلی قصيده هستندبيت آهنگها معموالً پيشاین تغزّل. دهدآن قرار می

قصبيدة آن با ب و     هشباعران ببرای اینکب   . باشبد پس از تغزّل، تنة اصلی قصيده ب هه محتوای آن مقصودِ شاعر را دربر دارد ب مبی   

از  گسستگی نشبود؛ یبک یبا دو بيبت را پبس      دِ تنة اصلی نشود و به نوعی دچاراین شعر ب یکباره از تغزّل وار  مخاط  با خواندن

باره چنين در این المث  السا ر فی ادب الکات  و الشاعرابن ارير در هتاب . نام دارند« تخلّص»بالغی  آورند هه در اصطالحتغزّل می

نخستين و آنچبه اینبک مبوردِ نظبر      یگر است، با اشارة لطيتی به هالمد ت تخلّص پيوند دادن سخنی به سخندر حقيق»: ویسدنمی

سرودة خود گریز به تنة اصبلی   است، زیرا شاعر از تغزّل« رهایی»و « گریزگاه»تخلّص به معنی (. 33: 7831سعدون، : ک.ر) «است

، هم نمودهبای  (هایا بيت)این بيت(. 261  6: تا؛ هاشمی، بی636: 7837شميسا، ) هندمی خود را بيان زند و پس از آن مقصودمی

باشبند هبه معمبوالً    تغزّل و تنة اصلی قصيده مبی  را دارا هستند و همچون پُلی بين تغزّل پيش از خود و هم تنة اصلی پس از خود

هبایی از تغبزّل و تخلبص چنبد     ر ببه نمونبه  در زی. هنندلّص میتخ هند و شعر را دارای حُسنبرقرار میارتباطی جال  و هنری را 

 :این شگردِ شعری ب تر نمایانده شود افکنيم تا چيستی و هارهردنظر میپارسی  سرایان مش ورقصيده از قصيده

مدحِ او،  داغگاه ابوالمظتر فخرالدوله احمدبن محمد والی چغانيان و ای پنجاه و هشت بيتی در صتتکامهفرخی سيستانی در چ

 :هتت بيتِ آغازین را اختصاص به تغزّل داده است

 د مرغبزار شب د نيلگبون ببر روی پو  نب ون پرچ

     قيباس آهو مشک زاید ببی  خاک را چون نافِ

     ادبب  شب  ببوی ب بار آورد    ْمبني  دوش وقتِ

     انبدر آسبتين    دارد  سبوده  ویی مشبکِ بباد گ

      لهسببمر انببدر  بدخشببی دارد   ارغببوان لعبب ِ

       بگُب   شباخِ   رب  بب مُ های سرخِتا برآمد جام

 نمبای ونْبلبباس و راغ بوقلمب    باغ بوقلمبون  

         
  

 اربسببر آرد هوهسبب رنببگ انببدرتهتبب پرنيببانِ 

 شبمار بيد را چون پر طوطی ببرگ رویبد ببی   

 ار بب بب بببوی ابمببال و خرَبشمبب  ذا بببادحب بب

 اربهنبب سبباده دارد در انِبلعبتبب یبببباغ گویبب 

 وشواربؤلبببؤی الال دارد انبببدر گبببنسبببترن ل

 چنبار   مردم سر فبرو هبرد از   های دستِ پنجه

  ارببببب بدْمرواری اببببر  و رنگ دْآب مرواریببب 

 (712: 7817فرخی سيستانی، )                  
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 :زنددرآمد در یک بيت گریز به ممدوح میشاعر پس از این پيش

      هبای رنگبين یافتنبد    راست پنداری هه خلعبت 

 

 اربببببش ری  داغگبباه  ار ازبپرنگبب هببایببباغ 

 (712: همان)                                        
 

 :پردازدو سپس به تنة اصلی شعر هه مدحِ ابوالمظتر فخرالدوله، وصفِ داغگاه و مجلسِ بزمِ اوست می

 ودببب  م ون چنبان خبرّ  باهنب   اربش ری داغگاه 

 پ رسبزه اندر سبزه بينی، چون سپ ر انبدر سب  

                تسب ربدچَ  ربانبرود مطب   ها ببا بانبگ   سبزه 

 

 اربروزگب   بمانبد   ی حيبران بهاندرو از نيکوی 

 خيمه بينی، چون حصبار انبدر حصبار    اندر خيمه

 ...گسبار مبی   وش سباقيان بن بانگ ا بابه خيمه

 (712: همان)                                       
 

 های پُر نگبار باشد، و زمان ب ار، مکان باغاو می قصيده وصفِ داغگاهِ ممدوح و مدح خی از سرودنِ اینفرّ بر این بنياد هه قصد

. ب بار اسبت   هم دارای حال و هوای ب اری و وصف طبيعبت ( آن آغازین هتت بيت)باشد؛ تغزّل این چکامهو روایت ب ارگون می

هبای توصبيفِ   های ب ار و از طرفِ دیگبر ببا ویژگبی   یک طرف با ویژگیتخلّص هه گریز از تغزّل به تنة اصلی است، در اینجا از 

کبه مخاطب  را   شود و هبم این دو قسمتِ قصيده می گریز از تغزّل، ماند گسستِ بين است؛ هه عالوه برداغگاهِ ش ریار پرورده شده

 .های بعدی در موردِ هيست و در خصوصِ چيستشاعر در بيت آگاهاند هه مقصودمی

 :شودطبيعت شروع می اجه، هه با تغزّلی ب ارگون و وصفخو از منوچ ری دامغانی در مدحای نهنمو

      رهابزنبب   ببه  ا بلؤلؤهب  بباغ،    ریزد ميبانِ  همی

       هبا ببالش  ز قرقویی ببه صبحراها، فروافکنبده    

       هبا خبرمن  ا ببه بی به صحراهب برمان زده یاقوتِ

      اهبا همه چبون چبرخ دیب   اندر، قوش پرِ رِببه زی

       ببر  ان بدرختب   ببر  ان بمرغب   فالگویانند  بسانِ

        دهبپوشيب  مبرز،   ردِببب پنداری ببه گ  داننبعروس

       اریبتب  و  ره ببب تي ی ز اببر بها گویب فروغ برق

      زمين محراب داوودست، از بس سبزه، پنداری

 ببودی  ب اری بس بدیعست این، گرش با ما بقا

 

 ابراغ، عنبرهببا بببه مجمرهبب انِبميبب  سببوزد همببی 

 فروگسببترده بسببترها  هببا،وادی بوقلمببون بببه زِ

 هبا ببه زنبرهبا   بستان به خرخيزی، مشک فشانده

 ...به پرهبک بر، خطی سبيه چبون خبط محبرهبا    

 ابن اده پيش خویش اندر، پبر از تصبویر دفترهب   

 ها به ساغرها، همبه سبرها ببه افسبرها    هف همه

 ابشترهب ببه نِ   ازانجمّب  هبای   هحَبگشادند اَ هه 

 چبون داوود حنجرهبا   ،گشاده مرغکان بر شباخ 

 ابا و آذرهب بهب انبآبب  ببه   گردد   وليکن مندرس

 (8: 7823منوچ ری دامغانی، )                     
 

 :رهاندخود را از تغزّل می( تخلّص)زند و با یک بيتنسبتاً بلند، منوچ ری گریزی به ممدوح می پس از این تغزّل

      ادیبشبب  مِار خببرّببببه را بيببنم ب جمببال خواجبب

 

 ابرهب رصَصَ هبا و نگزایبدشْ  هه بتزاید، به آببان  

 (8: همان)                                            
 

 :پردازدغایی شاعر در این چکامه است می خواجه هه هدف و پس از آن به مدح

 نگارسبببتان       زیببببا آن در واال، جبببةخجسبببته خوا

 هه نام اوست، چبون خورشبيد گسبترده    خداوندی

 ابهب هبانون  ها چبو خشم او، همواره دوزخ به پيشِ
 

 رهبببارعَعَ زان زیببر ن روی سببنبل ا و یبببا اازگببر  

 هبا، ز خاورهبا ببه خاورهبا    ها به مغبرب ز مشرق

 ...رهبا رغَاو جاویبد دریاهبا چبو فَ    به پيش دسبتِ 

 (8: همان)                                               
 

عرش را ببه  شب  اده هرده است تبا ممبدوح و مخاطببان   این تغزّلِ شانزده بيتی استت طبيعت و فضای ب اری در پروراندن منوچ ری از

خواجة ممدوحِ خبود   مدح هشد و قصدآن دست می وفاست، از توصيفر ناپایدار و بیاین موضوع هه ب ا شور آورد و سپس با طرح
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، گونه هبه در بباال نشبان داده شبد    همان. پردازدزند و به تنة اصلی میتخلّص، زیرهانه گریز می ا آوردن بيتهند؛ بر همين بنياد بمی را

 .پيش و پس از خود را استوار هرده است های ب ار در خواجة ممدوح پيوند بين ابياتیویژگ تخلّصِ این چکامه با نشان دادن

   

 بحث و بررسي

سبی آن با را گباه ببرای بيبان      هایی هه فردوآن دارای مقدمه هستند؛ مقدمه نامه، بيست و یک داستانهای شاهنداستا از خَي ِ فراوان

مارِ از شب . ها آورده استدی بر داستاندرآمخود، اوضاعِ روزگار، مدحِ سلطان محمود، خطبة داستان، براعتِ است الل و پيش احوال

به معنبای واقعبی هسبتند؛    است الل  گيرند، ده مقدمه براعتل قرار میالاست  ر شاهنامه زیرمجموعة صنعت براعتهایی هه دمقدمه

فِبرودِ  »، «يخسبرو ه»، «سياوش»، «رستم و س راب»، «هاووس و رفتن او به مازندرانپادشاهی هی»های داستان چون براعت است الل

هبا هبم   ای از داسبتان عبده . «اهی یزدگبرد پادشب »و « پادشباهی هرمبزد  »، «دوازده رُخ»، «رسبتم و اسبتندیار  »، «دیو اَهوان»، «سياوش

 به این دلي  براعبت . «يژن و منيژهب داستان»ل را دارند؛ مانند مقدمة است ال هایی از براعتگونه یا ویژگیاللاست  هایی براعت مقدمه

، (گرگينِ ميالد با بيژن گنيرن)نيرنگ: دارای چ ار مقولة اصلی است« بيژن و منيژه» داستان هلی اندازدر یک چشم: گونه ههست اللا

 جنبگ رسبتم و لشبکر   )جنگو ( او یابی رستم برای نجاتچاه و چاره اسير شدنِ بيژن در)چاره، (دیگربيژن و منيژه به هم م ر)مِ ر

گی فردوسی هنگامِ سرودن این داستان و چگون داستان روایتی است از احوال هه مقدمة این؛ در حالی(ایران با افراسياب و تورانيان

تبوان  فردوسی است، مبی  آورش ِ دیریاز و دلتنگ قدمة سی و هتت بيتی را هه در وصفهای آغازین این مسرودن آن هه تن ا بيت

همبين مبورد،    هبه ببر اسباس   )اریکِ بيژن دانسبت به طور نمادین با قسمتی از داستان در پيوند گرفت و تداعی هنندة چاهِ تنگ و ت

از ( نيرنگ، م بر و جنبگ  : یعنی)هه از سه مقولة دیگردر صورتی(. انداست الل دانسته ه را براعتگران این مقدمز پژوهشبسياری ا

 ةبگويميت ا  گتتي  / بپيماي مي تا يکيي داسيتا    : چ رِ فردوسی هم آمده استخوب طور هه از زبان بُتمقوله، هماناین چ ار 

در این مقدمبة طبوالنی   ( 3/ 2: 7836فردوسی، ، )فرهنگ و سنگ هما  ا  درِ مردِ/  جنگ؛و  نيرنگو  مهرو  چارهپر ا  . باستا 

 .  گونه دانستتوان این مقدمه را براعتِ است اللآميز میبر این بنياد با نگاهی تساه . بينيمنمودی نمی

شِ روی خبود  پبي  اندازی هلّی بر داستانای چشمنهداستان هست و به گو درآمدی بر متنهه پيش با توجه به هارهردِ این صنعت

هاست و مخاط  را ببا حبال و   درونی شخصيت هنندة احوالاز سویی دیگر تداعی داستان و هنندة فضا و رنگباشند هه تقویتمی

 :افکنيمآن در ارتباط با متن نظر می و هارهرد« هاووسهی داستان»هند؛ در زیر به براعت است اللِ آن آشنا میهوای 

 ،     دبد چببون شببد بلنبب  برومنببدرخببت بَ

 ؛     سببتس خْببببپژمببرده و بي شببود بببرگْ

،     چببو از جایگببه بگسببلد پببای خببویش 

؛        و بببرگ و ببباغ بمببراو را سببپارد گُبب 

 ،      کببببني اگببر شبباخ بببد خيببزد از بببيخِ 

 ،انببببپببدر چببون بببه فرزنببد مانببد ج  

 ،         دربپبب   نببامّ  و رّببتگنببد فبب   وگببر ا

 ،اربببببآموزگ  شبببود راهِ م بگُببب  هبببرا

 ،     نببببسببرای ه ُ  رسببمِ ن اسببت چنببي

 ،      یبهسبب بازدانببد بببدش  چببو رسببمِ 

                   

 ،دببببرو بببر گزنبب  ر آیببد ز گببردونبگبب 

 .سببرش سببوی پسببتی گرایببد نخسببت  

 ؛به شاخ نبو آیبين دهبد جبای خبویش     

 .راغببببچروشببن رداربببببببه ه ب بباری

 .ریببک  ،ازببببمياغ  تنببدی ،تببو بببا شبباخ

 ،انببببن   ررو ببببببب   اراببببآشک د ببببهن

 .ربپسبب مخببوانش؛ تببو بيگانببه خببوانش

 .ارببببروزگ  ا بينببد ازبسببزد گببر جتبب 

 .نببُبب  نی زِببببنبي پيببدا   چببببسببرش هي

 .یببسبب  گيتببی  مانببد بببه  نخواهببد هببه

 (12: 7836، 6فردوسی،  )               
 

پبس از او فرزنبدش   . باشبند او خشبنود مبی   تبار مند است، مبردم، درببار و پ لوانبان ایبران از هبردار و رف     قباد پادشاهی دانا و خردهی
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اتتاقبات و رخبدادهایی در    ها باعب  و بنيباد  ، هه همين ویژگیسر، سرهش، نابخرد و احساسینشيند؛ شاهی خيرههاووس بر تخت می هی

، «هامباوران  داسبتان » ،«خبوان رسبتم  هتبت »مازندران و پبيش آمبدن    او به رفتن: ماجراهایی چون. شودش ر میدورة فرمانروایی او بر ایران

شبوند،  آن مبی  این داستان هه براعت اسبت الل  آغازین يتبر همين بنياد، فردوسی در دَه ب. «ماجرای سياوش»و « ماجرای رستم و س راب»

، (826: 7837هبزازی،  )ادشباهی هباووس و ب بار از پ  قباد، شباخ نبوآیين از هبی   به گونة تمثيلی و سمبليک با استعارة درخت برومند از هی

دهد هه ایبن پادشباه چبون    است الل خبر از این می این براعت. هنددشاهی او بيان میهاووس را در قياس با پدرش و ماجرای پا شخصيت

تبتن از پيچيبدگی هبار    دهد هه اگر او هانا است نباید پدرش را دشنام گویيم، و در آخِبر ببا سبخن گ   سَلَف خود نيست و ما را هشدار می

 (.826: 7837؛ هزازی، 773: 7823رّامی، س)هه در این داستان حوادث ناگواری به وقوع خواهد پيوست دهد ج ان نشان می

ها یا مستق  از متنِ اصبلی هسبتند و   این براعتِ است الل: های شاهنامه باید افزود، این است ههاست الل ای هه در خصوص براعتنکته

هی پادشبا »و « دوازده رُخ»، «رسبتم و اسبتندیار  »، «رسبتم و سب راب  »هبای  داسبتان  اللق  از متن مانند براعت اسبت  یا متص  به متن، مست

شبود؛  س از آن ا ب با فاصله ب داستان اصلی شروع می  درآمدها با هم، یک بخش از داستان هستند و پاین پيش گونه هه ابياتبه این. «هرمزد

 (براعبت اسبت الل  )يجبده بيبت آغبازینِ   ه ببا خوانبدن  « دوازده رُخ» اسبتان در دمبثالً  . داستان پس از آن ا قرار دارد در واقد بخش نخست

داسبتان اسبت شبروع     بخش بعدی هه آغازشود؛ با بيتِ بعد، رسد و بخش تمام میآن، سخن به پایان می (32 - 31/ 2: 7836فردوسی، )

آن ایی هه متص  و پيوسته به مبتن اصبلی    .اندآمده جداگانه و ناپيوسته از هم ر این حساب براعت است الل و متن داستان به طورشود، بمی

مبثالً  . «دیبو  اَهوان»و « فرود سياوش» ،«خسروهی»، «هاووس و رفتن او به مازندررانپادشاهی هی»های است الل داستان هستند، مانند براعت

( اصبلی  مبتن )، بدون وقته خودِ داستان(86/ 2 :7836فردوسی، )«اوشرود سيف»داستان ( نُه بيت آغازین)ا به پایان رسيدن براعت است الل ب

دهنبد و  را تشبکي  مبی   نخستِ داسبتان  شهای پس از آن به همراه یکدیگر بخداستان و بيت به بيان دیگر براعت است الل. شودشروع می

 .های مستق  نيستند هه خود بخشی مجزا از داستان باشنداست الل همچون براعت

هه بر اساس چاپ مول و ترنبر  )چاپ ژول مول، چاپ بروخيم، چاپ دبيرسياقی: مث  شاهنامه هایچاپ این مشخصه در بيشتر

اما عزیزاهلل جوینی و جبالل خبالقی   . وجود دارد( نامة باستان)هزازی  ویرایش و گزارش شدة شاهنامة، چاپ مسکو و (ماهان است

داسبتان   را ببه صبورت منتصب  و جبدا از مبتن      های شباهنامه های داستاناست الل ، تمام براعتشاهنامهمطلق در تصحي  خود از 

 (.7832؛ شاهنامه، تصحي  خالقی مطلق، 7833شاهنامه، گزارش و برگردان جوینی، )اندآورده

اختار دیگبر  آن با ببا سب    ساختار بينيم ههاست الل را می سه براعت شاهنامههای ده براعت است اللِ هام  و اصلی داستان در ميان

ایبن  : توان گتبت به نوعی می. دیگر ساختی یکسان دارندحال، با هم هند و در عينفرق می شاهنامههای موجود در براعتِ است الل

ببه ایبن گونبه هبه مثب ِ      . باشندمخاط  می هنندة تغزّل به ذهنارند و تداعیهای قصيده دسه براعت است الل ساختاری شبيه تغزّل

( گریبز )باشد، و همانند تغزّل هه پس از آن یبک یبا دو بيبت تخلّبص    ش پانزده بيت میشمار ابيات آن ا حول و حو ها،اغل  تغزّل

تغزّل هه در آن ا یکی از عمده  خلص وجود دارد؛ دیگر اینکه مانندهای تها هم بيت یا بيتر این براعت است اللوجود دارد، در آخ

ع طبيعت و وصفِ ب ار هست، این سه براعبت اسبت الل هبم ببا ببه هبارگيری فضبا و        شود، موضوهایی هه به هار برده میموضوع

و « رسبتم و اسبتندیار  »، «هيخسبرو »هبای  داستان آغاز: گونه عبارتند ازل تغزّلاست ال این سه براعت. انديعت شک  گرفتهعناصر طب

ز آن، آن ا را ببا توجبه ببه سباختار هتبت      و پس ا پردازیماین سه براعت است الل می در زیر نخست به ساختار. «ی هرمزدپادشاه»

و تغبزّل قصبيده، بررسبی    ( هبای هامب  و اصبلی شباهنامه هسبتند     هه براعت است الل)شاهنامههای دیگر از داستان براعت است الل

 .شودداده میها نشان ها و تغزّل قصيده و چرایی این ویژگیهای آن ا با این براعت است اللها و تتاوتهنيم، سپس شباهت می

 :است« داستان هيخسرو»آغازینِ  ی نخست، ابياتگونهت الل تغزّلْبراعتِ اس
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       اخبشب   روبسب   برهشبد  به پاليز چبون   .7 

       د درخببتببببباش اد باو شبب  ببباالی بببه . 6

      زببب سبه چي   ببر   ببرد  مانی گُ  گر زدس. 8

      ببا گبوهر اسبت    و   نژادست با   رببهن. 2

      رببب  َگُ  نباشبد  تبا   ود بب  یبه  ربببهن. 2

      بببود نیببزدا رّبببببف از   آنببک   رببببگ . 2 

 دربپب    مِببب تخ  زِ  باشبد   آنک  ژادببن. 1

 یبببببرهسبه از اموزیببيببب رگربهنببب. 3 

 دار ایهبمب  ببود   ر بگوهب  هر سبه   ازین . 3

 بایبدت  رد ببب خ  بيبابی   سه ربه  چو. 71

          آیبد ب بم    تبن   یبک   ار باباین چ چو. 77

 مگر مرگ هزمرگ خبود چباره نيسبت   .76

 

 

       ازبببب ني د ببی چبار بُب   ج انجوی از این.78

 

 
 

 هبباخ زِ  برآیببد  سبببزش  اخِبشبب رِبسبب 

 بخببت کببببني و  نادلببيبب  چببو بينببدشْ 

 گذشببتی چببه چيببز اسببت نيببز هببزین سببه

 اندرسبت  بنبد   سه چيزست و هبر سبه ببه   

 رببببهن یبببب  ای دیببده  یبببببس   ژادهببببن

 ودبنشنبب  بببد  و  دسببت  بببد بببه   نيببازد

 بببر  پبباهيزه  مِببببتخ از  زد هایببد ببببس

 چی ز رنجبببش بسبببیبی و پيبببببببببکوش

 ارببببهردگ  ا بببود خلعببتِ ببببببزیب  هببه

 بایبببدت  بببببد و  ة  نيببببببکشناسبببند

 مبببببغ و   رنبببج  وز  آز از   براسببباید

 نيسببت ارهببببوزیببن بببدتر از بخببت پتي  

 

 

 زرافببباز   بببود  سببازنده  بخببت همببش

 (3: 7836، 2فردوسی،  )                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
             

                      
       

   
ت است الل

براع
 

( گباهی بيشبتر از پبانزده بيبت    )پنج تا پبانزده بيبت   هه با تغزّل هه بينيزده بيت است نخست اینکه شمار این براعت است الل س

است هه ایبن ویژگبی    های طبيعی برای روایت و شک  گيری آن استتاده شدهدوم اینکه از فضا و شخصيت. باشد، یکسان است می

پایبانی ایبن براعبت     بيبت . گریز یبا تخلّبص اسبت    زّل مشترک است، بيتموردِ سوم هه با تغ. تغزّل است هم از خصوصيات بارز

زیرا داسبتان  . شوداصلی آغاز می ات پس از خود هه با آن ا داستانپيشين به ابي بيت سيزدهم، گریزی است از ابيات است الل، یعنی

اسبت؛ دوازده بيبتِ    شباهنامه آرمبانی   پادشباهان در موردِ هيخسرو است هه فردی نژاده، دانا، هنرمند و دارای مرگبی رازآميبز و از   

دیباچه هم هه از هنر و نژاد و گوهر و مرگ سخن رانده است در بيت سيزدهم ب بيت آخر ب هه سخن در مورد ج انجوی است، ب    

 .های تخلّص قصيدهو ج انجوی هم استعاره از هيخسرو است ب، پُلی بين دیباچه و تنة اصلی داستان زده است، دقيقاً همچون بيت

 :است« رستم و استندیار داستان»یباچة گونة دوم، دبراعت است الل تغزّل

 



 737/     های تغزّل گونه در شاهنامه براعت است الل
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 خوشگُببببوار        مَبی  بایبد  خورد هنون .7 

 جبوش       زِ پبر  زَمبين  و خروش پُر هوا .6

 نبيبببببد       جبببببامِ و نُقبب  و  دارد درم .8

 هسبت       هبه  را آن مبر  فرّخ نيست، مرا .2

 گلسببت       بببرگِ زیببرِ بوستببببببان همببه .2

 همبببی        بنالببد بلببببب     پاليبببببز ببببه .2

 نببم       و بباد  همبببی  بينبببم ابببر  از چبو  .1

 همببی       نخسپببببد بلببب  تيبببببره شبب ِ .3

 دوان      هببر از  بلببب  همببی بخنبببببدد  .3

 ابببر        گبر  آمبد  گُب   عاشبق  هه مندان .71

پيببببراهنش      ببباد  همبببببی   بببدرّد  .77

 گُبوا        شبد  زَميبببن  ببر  هبوا  عشقِ به .76

 همبی؟  گویبد  چبه  بلبب   هه داند هه .78

 

 

 بشنببوی   تبا  سحبرگببباه  هبن  نگه .72 

 از مببرگِ استندیببببار  نالببد همبببی .72 

             تيببره اببر      شب   رستبببم  آواز چو .72  

 

 

 جویبببار  از آیبد  مُشبک  ببوی  مِی  هه 

 !بببه نببوش  دارد شبباد دل آنببک خُنُُببک

 بُریبببببد توانبببد   گوستنبببببببدی سبببرِ

 !تنگدسبببت مبببردمِ  ببببر ببخشبببببببای

 !سنبلسببت و پُببر  اللببببه  هببببوه همببه

 همبببببببی  ببببببالد  او نالبببة  از گببب 

 دُژَم؟ شببد  چببببرا نببرگس  هببه نببدانم

 همببببی بجنببببد ببباران و ببباد از  گُبب 

 :زبببان گشبببباید  نشببيند  گبب  بببر  چببو

 هِژببببر، خببببروشِ بيبببنم ابببر از  چببو

 تببنش  انببدر آتببش شببود درفشبببببان

 فرمانببببروا  خورشيببببببدِ نزدیبببکِ ببببه

 همببی؟ مببببوید چببه انببدر گبب  زیببر بببه

 

 

 پ لبببببوی سَخُببببببن گتبببتنِ  بلبببب  زِ

 !یادگبببببببار نبببباله زو بجبببز نبببدارد

 !هِژببببببر گببببوشِ غُبببرّان و دل ببببدرّد

 (672ب  671: 7836، 2فردوسی،  ) 
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براع
 

فضا و شخصيت و حال و هوای روایت، از طبيعت و فضای  ت، شانزده بيت و برابر با موازین تغزّل و از لحاظز نظر شمار ابياا

های چ ارده، پانزده و شانزده این رسالت را ویژگی سوم، تخلّص است هه در این براعت است الل بيت. شکي  شده استب ارگون ت

اصبلی داسبتان هبم هبه همبه رزم و       باشد و متنهای طبيعی میو شخصيتبر ع ده دارند؛ زیرا دیباچه دارای حال و هوای ب اری 

از خبود و هبم   پبيش   ها و حال و هوای قسبمت تخلّص، با دارا بودن شخصيت چون بيتهمخروش و ناوَرد است؛ این سه بيت، 

 .های قب  و بعد از خود ارتباط برقرار هندتخلّص توانسته است بين قسمت قسمتِ پس از خود مث 

 :است« پادشاهی هرمزد»گونه، آغازنامة تغزّل سومين براعت است الل
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       ببببسيبببر سببرخْ  وز بتمّبب دببخندیبب .7 

      ارببببب   بوقببتِ  گبب   ةدسببت آن  هببه . 6

      اوی رنببگِ از  آمببد شبرم    ی بببادِبهمب . 8

      دار آنبخریبب  ردی هببه بببودتبچببه هبب. 2

      ب ببم  دادت  د هببهبزبرجبب و   قبعقيبب. 2

     یبخواستبب ا برا ب بب   ه گُبببهبب همانببا . 2

      گردنببت آیببد از  شببرم  ی رنببگِببببهم. 1

      دیببستبب  مشببتری  از  ر جامببهببببمگ. 3

      برگسببت و چرمببت بببنتش زبرجببدتْ. 3

      دبسپيبب سببرخ و و  زرد ة پيرایببه ببب. 71

 ای ا رفتببهبهجبب  اراببببب  ارا بببببنگ. 77

 تببو بویببد از بببادِ  انببببی م رگبهمبب. 76 

 

      

      بسببتایمت ز بشببود سببب رنگببت  چببو. 78

      مببن  بببازارِ تيزسببت  روز ببببام  هبهبب. 72

 

 

 اببهببرد بببا بببار و بببرگش عتبب     همببی 

 اربببببببهن داشببببتی در بمسببببتی همببببی

 همبببی یببباد یبببار آمبببد از چنبببگ اوی  

 آن  بببببازارِ  زببببببتي ی با یافتببببببببببهج

 بخببم شبباخ تببو هببم     گببران  بببارِ  زِ

 یببببببببياراست  را رخ  رنبببببگِ  ببببببدان

 پيراهنبببت زِ  بویبببد  ی مشبببکبببببهم

 بببرزدی  لببؤ بببر از خببون نقببط    ؤبببه ل

 انی درفببببشبسببببرت برتببببر از هاویبببب

 دب  نااميبببگُببب  مبببرا هبببردی از ببببرگِ 

 ای هبببببباغ بن تتبببببب شِببببببهببببه آرای

 تببو  یببادِ انببدر هببنم     یمَبب امِبجببه ببب

 

 

 بيارایمببببت زبببببببهرمبِم دی يبببب چببببو

 نمببب ارِباز مبببرگ آرببب  نی پبببسبنبيببب

 (872ب  872 :7836، 3فردوسی،  )  
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از نظبر  . تغزّل در چ بارده بيبت اسبت    چون دو براعت است الل پيشين در تعدادِ ابيات مطابق اصولعتِ است الل نيز هماین برا

به این . باشده میاین دیباچ ر اینکه دو بيتِ پایانی آن، تخلصاست؛ دیگ ای از آنهای روایت، طبيعت و صحنهموضوع و شخصيت

های طبيعبی هبه   ویژگی هرمز و ماجرای دوازده سال سلطنت اوست، دو بيت پایانی با دارا بودن داستان، پادشاهی گونه هه موضوع

 .زنداصلی می به متن سمت براعت است الل گریزهای پيش از آن است و اشارتی به هرمز، از قمربوط به بيت

هبا را  های آنهای شاهنامه قياس هنيم و ویژگیهام  و اصلی داستان تای دیگر براعت است اللاست الل را با هتت وقتی این سه براعت

ای هب اسبت الل  آن با ببا دیگبر براعبت     ر و تغزّل قصاید و همچنين تتاوتهای این سه دیباچه در شباهت با یکدیگبا هم بسنجيم، مشخصه

. شبمار هسبتند  های شباهنامه تقریبباً هبم   است الل های مذهور با دیگر براعتاز نظر شمار ابيات، براعت است الل. شودتر میشاهنامه نمایان

پادشباهی  »بيبت و داسبتان    72« رستم و اسبتندیار »بيت؛ داستان  78« هيخسرو»است الل داستان  ا همانطور هه در پيش گذشت، براعتزیر

بيبت؛   72« رسبتم و سب راب  »بيبت؛   71« هباووس »: های هامب  شباهنامه، همچبون   باشد هه دیگر براعت است اللبيت می 72هم « هرمزد

 .بيت می باشد 78هم « یزدگرد»بيت و  73« دوازده رُخ»بيت؛  73« اَهوان دیو»بيت؛  3« فِرود سياوش»بيت؛  73« سياوش»

ایبن ویژگبی، از   طبيعی استتاده شده و شک  گرفتبه اسبت هبه     ا و عناصرسه براعت است الل از فضاز لحاظِ فضا و روایت، هر 

در . اردوجبود د « رسبتم و سب راب  »و داستان « هاووس» هتت براعت است الل هام  دیگر شاهنامه، تن ا در براعت است الل داستان

ة آن با را آفریبده اسبت و ماننبد دیگبر      دیگر، فردوسی بنا به مقتضای داستان و حال و هوای آن ا با زبانی هنایی دیباچب  پنج داستان

مثالً فضا و محتوای آغازنامبة داسبتان   . های طبيعت نيستندهای شاهنامه تمثيلی و نمادین بر مبنای فضا و شخصيتبراعت است الل

و نتيجبة   سياوش، سودابه، هاووس است هه به طور هنایی هار و بار خردی و پند و اندرز تشکي  شدهاز خرد، دانایی، بی« سياوش»

ساسانيان و فرمبانروایی بيگانگبان ببر     حکومت ، با توجه به سر آمدن«یزدگرد»یا داستان . هنددر ذهن تداعی می اخالقیِ داستان را
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 .هندفرجامی آن صحبت میمروّتی ج ان و ناخوششود هه از بیبار آغاز میای تلخ و غمایرانش ر، با دیباچه

 ونبة مبذهور، تن با آغازنامبة داسبتان     گاسبت الل تغبزّل   ت الل هام  مورد قياس با سه براعبت هتت براعت اس از نظر تخلّص، از

 :آن گریزی است از ابيات پيش از خود به داستان باشد، هه بيت دوازدهمویژگی می دارای این« یزدگرد»
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ق ببه داسبتان   در اصب  ایبن بيبت متعلب    : ایم ب باید گتبت  را با ستاره نشان دادهدر خصوصِ نخستين بيتِ این دیباچه ب هه ما آن 

هبایی آورده  هر داستان، معموالً شاعر بيت یبا بيبت   را در شاهنامه پس از پایان یافتنزی. زاد استپادشاهی فرّخ پيشين، یعنی داستان

 آوریبم بعدی هبه در مبوردِ فبالن موضبوع و فبالن شبخص اسبت را مبی         ن داستان تمام شده و حاال داستانیاست مبنی بر اینکه ا

جا شده و از آخِر داستان خود ببه اول  شاهنامه جابه وسيلة هاتبان و ناسخانها بعداً بهبرخی از این بيت(. 711: 7833مطلق، خالقی)

های شاهنامه جای این ابيات را با توجه ببه  نسخه ید هم قری  به اتتاق مصحّحانجد اند هه در دورةبعدی انتقال داده شده داستان

انبد،  ها در جای اصلی خود قرار گرفتبه هایی هه این مورد در آن رعایت شده و این بيتاز تصحي . اندنسخة اص ِ خود تغيير نداده

خالقی مطلبق متوجبة    هه خودی هار خود و یا اینهادلباساس و نسخه ةنسخ بر اساس)است شاهنامة تصحي  جالل خالقی مطلق

به مباه سبتندارمذ   / چو بگذشت زو شاه شد یزدگرد)دیباچة مذهور  تصحي ِ وی، بيتِ نخستين شاهنامةمثالً در (. انداین نکته شده

مطلبق،  تصحي  خبالقی شاهنامه، )باشدمی(پيش از پادشاهی یزدگرد است هه داستان)زادتان پادشاهی فرّخآخرین بيتِ داس( روز ارد

 (.213و  212: 7832دفتر هشتم، 

نظر تعداد ابيبات   ، هرچند همگی ازشاهنامههام  و اصلی  ت، با توجه به ساختار هتت براعت است الل دیگربر بنيادِ آنچه گذش

؛ ولبی از نظبر   (شبود بيت هبم مبی   72بيت است، گاهی بيشتر از  72تا  2 با این حساب هه تغزّل بين)هستند تغزّل مطابق با فرمول

اگر هبم در یبک جنببه    . تغزّل نيستند طبق ساختار( گریز)موضوع، فضا، روایت، شخصيت و بيت تخلّص ویژگی های دیگر، یعنی

از نظبر  « رسبتم و سب راب  »و « هباووس »داسبتان   مثالً براعبت اسبت الل  . دیگر فاقد آن هستندباشند، در جنبة دارای آن ویژگی می

آن  تخلّبص دارد؛ ولبی موضبوع و روایبت    « یزدگبرد » ند، ولی تخلّص ندارند؛ یبا داسبتان  طبيعی هست شخصيت و روایت, موضوع

 یابيم هه سه براعت اسبت الل درمی نکتة دیگر اینکه با توجه به این بررسی(. ج ان است افسوس و اندرز و نکوهش)بيعت نيستط

دارای « هرمبزد »و « رسبتم و اسبتندیار  »، «هيخسبرو »های داستان بح  ما است ب یعنی براعت است الل شاهنامه ب هه در اینجا موردِ  
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 از نظبر ( ها باز نظر شُمار بيت (به این گونه هه هر سه الف. های تغزّل قصيده هستند و ساختاری تقریباً یکسان با آن ا دارندمؤلته

این  تند هه در مجموع با دارا بودنهس های تغزّلدارای مشخصه( گریز)بيت تخلّص از نظر( موضوع، فضا، روایت و شخصيت و  

 :هندها را ب تر نمایان میها و تتاوتزیر این شباهت جدول. باشندگونه میهایی تغزّلها، براعت است اللویژگی

 

 تخلّص موضوع و روايت هاشُمارِ بيت براعت استهالل     رديف

 × � 71 هيکاووس یپادشاه 2   

 × � 72 رستم و س راب 1   

 × × 73 سياوش 3   

 � √ 78 هيخسرو 4   

 × × 3 فِرودِ سياوش 5   

 × × 73 اَهوانِ دیو 6   

 � ∀ 72 رستم و استندیار 7  

 × × 73 دوازده رُخ 8  

 � � 72 هرمزد یپادشاه 9  

 � × 78 پادشاهی یزدگرد 21  

 

اسبت الل   گونه هه چون این ا رسالت براعبت به این .ده دارندقصي هایی هم با تغزّلگونه، تتاوتلتغزّ امّا این سه براعت است الل

 ر همين اساس، داستانی هه ببر بسبتر  غير مستقيم و اجمالی را از متن به مخاط  بدهند؛ ب  ده دارند، پس باید به نوعی بيانرا بر ع

هبای اصبلی   هستند برای شخصيت یهار رفته در آن، نمادهایهای طبيعی بهشود تمثيلی است و شخصيتطبيعت در آن ا روایت می

اصبلی   باً در حال و هوایی همسبان ببا مبتن   های آغازین تقریاین بيت .هنندداستان را بيان می متن داستان هه به طور نمادین مت وم

رو شویم روبه ای هه قرار است در این داستان با آنباریآن ا تلنگرهای مثالً شادباشی یا غم سان هه با خواندنهستند؛ به این داستان

طب  و سبرِ ذوق   شبور و عالقبه در مخا   ایجادچنين رسالتی را ندارد؛ زیرا مقصود از تغزّل قصيده این ، امّا تغزّلشودبه ما وارد می

قصيده ایبن   گونة شاهنامه با تغزّلهای تغزّلبراعت است الل های دیگراز تتاوت. و مدیحة اوستاصلی شاعر  آوردن او برای قصد

است، ولبی در تغبزّل از   اخالقی و پند و اندرز را در آن آورده  ، موارد(دیباچة داستان هيخسرو مثالً)شاعر در برخی موارداست هه 

هایی هبه در ایبن دو   اوتاز دیگر تت. این دو صنعت گردد به تتاوت رسالتاین مورد هم برمی اخالقی خبری نيست هه پند و پيام

گونه در بافت شاهنامه و مرببوط ببه نبوع ادببی حَماسبی      های تغزّلاست الل هه چون براعتبينيم این است ی میشعر گونه شگرد

گونه هه واژگان و های آشکاری دارند؛ به اینهستند، ولی تغزّل در بدنة قصيده و جزء نوع ادبی غنایی است، از نظر سبکی اختالف

هه روحية حَماسی در این گونه حَماسی است و دیگر اینهای تغزّللاست ال تر و غنایی و در براعتغزّل لطيفهار رفته در تنحوِ به

 .و روحية غنایی در آن بسيار مُبرهَن است

است الل و پبای دیگرشبان    یک پایشان در براعت( بح  مورد سه براعت است الل)ه دیباچه این س: توان گتتبر این اساس می

، ساختار تغزّل را دارنبد و از  (، موضوع، روایت و شخصيتتخلّص د ابيات، بيتتعدا) ز نظر ساختارسان هه ابه این. در تغزّل است

 .هشنداست الل را بر دوش می الت، رسالت براعترس نظر

نخسبت  . اصلی دخيب  هسبتند   سه عام : توان گتتدر شاهنامه میها است الل گونه براعتدر خصوص چرایی و چگونگی این

زببان  شعر و شباعری در سببکِ خراسبانی اسبت و فضبای       عصر سامانی و غزنوی دورة او نی فردوسی؛ زیرا این دوره، یع ةدور
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چون قالب   . بک شعر خراسانیدوم س. شعر و شاعریست پارسی و ایران آن دوره، خصوصاً سرزمين خراسان بزرگ سرشار از هنر

در . طبيعبت پيرامبون خبود اسبت    ف و گبرا ببه اطبرا   هه نگاه این شاعران نگاهی عينی و واقبد این سبک قصيده است و این غال 

خود، ناخودآگباه موجب     از شعر و شاعری با معيارهای بارزپرورش و زندگی در فضای آهنده : این دو عام  باید گتت خصوص

سببک   دوسی با شعرِ دورة خویش و شبناختن فر سومين عام ، آشنایی هام . شودمیموجود،  های هنری با روحية هنر غال بستانبده

ه هستند در تيرُر فردوسی از تغبزّل قصباید دورة خبویش و تبيرير     عمد ها سه عام در مجموع همة این. ستهای شعری آن ايکو تکن

قصبيده   صنعت براعت است الل از تغبزّل : های هه باید افزود، این است هنکته. است الل شعر و تغزّل سبک خراسانی بر این سه براعت

 دهد و ببه صبورت راببت   شک  و هاربرد می شود و تغييرقصيده جدا می این صنعت از تغزّل: هه بگویيمینمثالً ا. وجود نيامده استبه

عران و نویسبندگان ببه هبار ببرده     شبا  جود داشته است و در دفتبر و دیبوان  مستق  و طوربلکه خود این شگرد به. نه؛ .آیدخود در می

، سبکاهی وم متتاح العلب در تلخيص خود از ( 183متوفی )خطي  قزوینی تمهش هه در قرنصی نداشته است؛ تا اینخا شده، ولی نام می

 .ناميد (832 - 831: 7828خطي  قزوینی، )"«است الل براعت»آن را ،  و البيان و البدید یالمعان یتلخيص المتتاح فبه نام 

 

 نتيجه 

و مشخص نمودن سه براعت ( شاهنامههام   لده براعت است ال)شاهنامههای است الل ر باال گذشت، بررسی ساختار براعتچه دآن

ها، تخلّص و تعبداد ابيبات ببا    روایت، فضا و شخصيت این سه براعت است الل در داشتن. قصيده بود های تغزّلاست الل با ویژگی

بر همبين  . را دارند هاها را ندارند و یا یکی از آنها در شاهنامه این ویژگیسان هستند؛ در حالی هه دیگر براعت است اللتغزّل هم

« هی هرمزدپادشا»و « رستم و استندیار»، «هيخسرو»های براعت است الل داستان: گونه در این سه مورد، یعنیاساس ساختاری تغزّل

 چبون براعبت  ن معنبی هبه هبم   این خصوصيات، خصيصبة اصبلی خبود را هبم دارنبد، ببه ایب        امّا در عين حال با داشتن. بينيممی

 ای در شبگرد شبعری  ودِ چنبين ویژگبی  وج: باید گتت. داستان تناس  و هماهنگی دارد رها با منظوآن ، مضمونهای دیگر است الل

جریبان و   هبه تبيرير  ها است و دیگر اینز آندورة خویش و تيريرپذیری ا نایی فردوسی با شعر و اصول شعریفردوسی نشان از آش

    .   بر شاهنامه است خراسانی و قصيده فضای شعری سبک
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 .انتشارات علمی و فرهنگی: ، ت ران7چ  (امههای شاهنشناسی داستانشک )از رنگِ گُ  تا رنجِ خار(. 7823)سَرّامی، قدمعلی  .1

 .زوّار: محمدبن عبدالوهاب قزوینی، ت ران: ، تصحي 8، چعجم فی معایير اشعار العجمالمُ(. 7821) رازی قيس شمس .3

 .فردوس: ، ت ران8، چسيرِ غزل در شعرِ فارسی(. 7811)شميسا، سيروس  .3

 .فردوس: ، ت ران، ویرایش سوم3چانواع ادبی، (. 7837) بببببببببببببب .71



 7832ب ار  (73 پياپی)، 7 ، شمارهن مسال  ،فنون ادبی  /   732

 .فردوس: ، ت ران72چ  نگاهی تازه به بدید(. 7838) بببببببببببببب .77

: ، به هوشش محمّد دبير سياقی، ت بران 2، چدیوان حکيم فرخی سيستانی(. 7817)فرخی سيستانی، ابوالحسن علی بن جولوغ  .76

 .زوّار

جلبد،   3دهتبر سبعيد حميبدیان،     و زیر نظبر  ، به هوشش76اس چاپ مسکو، چبر اس  شاهنامه (.7836)فردوسی، ابوالقاسم  .78

 .قطره: ت ران

 .المعارف بزرگ اسالمیمرهز دایرة: دفتر، ت ران 3، به هوشش دهتر جالل خالقی مطلق، شاهنامه(. 7832) بببببببببببببببببب .72

تر عزیبزاهلل جبوینی،   ده: ، از دستنویس موزة فلورانس، گزارش واژگان دشوار و برگردانشاهنامه(. 7833) بببببببببببببببببب .72

 .جلد، ت ران، دانشگاه ت ران2

 .سمت: ، ت ران7، چرستم و استندیار(. 7833)فالح ق رودی، غالمعلی  .72

 .سمت: ، ت ران7، چ6، جلد شاهنامة فردوسی ویرایش و گزارش: نامة باستان(. 7837)الدین هزازی، ميرجالل .71

 .سمت: ، ت ران7، چ2، جلد و گزارش شاهنامة فردوسیویرایش : نامة باستان(. 7832) بببببببببببببببببببببب .73

بررسی مختصاتِ سبک شعری فارسی از آغاز ظ ور تا پایان )فارسی سبکِ خراسانی در شعر(. 7822)محجوب، محمدجعتر  .73
 .چاپخانه سازمان تربيت معلم و تحقيقات تربيتی: ، ت ران(قرن پنجم هجری

 .زوّار: سيد محمّد دبيرسياقی، ت ران: ، تصحي منوچ ری دامغانی دیوان(. 7823)منوچ ری دامغانی، احمدبن قوص  .61

 .سمت: ، ت ران2، چشناسیاز دیدگاه زیبایی: بدید(. 7831)وحيدیان هاميار، تقی  .67

 .، بيروتجواهرالبالغه فی المعانی و البيان و البدید(. تابی)هاشمی، احمد  .66

 .توس: ، ت ران6چ  بیو صناعاتِ ادفنونِ بالغت (. 7827)الدین همایی، جالل .68

 .22 - 62 صص، 11، پایيز، ش فصلنامة هنر، «های شاهنامهدرنگی بر درآمدهای داستان»(. 7831)توهلی، حميدرضا  .62

، «گبو سبرایان پارسبی  ساختار قصيده در شعر عربی پيش از اسالم و تيرير آن بر نخستين قصبيده »(. 7831)زاده، جواد سعدون .62

 .32 - 12صص، 2م، شه ش يد باهنر، دوره جدید، سال دونشریه ادبيات تطبيقی دانشگا

 - 688 صصب  ،72، سبال هشبتم، ش   مجلة مطالعات ایرانی  «دیباچه در شاهنامه و رسالت فردوسی»(. 7833)مالمير، تيمور  .62

623. 

لنامة تخصصبی  فصب ، «داری و تتاوتِ آن با براعت است الل با تکيه بر شاهنامة فردوسبی آینه»(. 7836( )رودابه)موسوی، مریم .61

 .838 - 811 ص، ص7، سال ششم، ش(ب ارِ ادب)شناسی نظم و نثرِ فارسی سبک

ها، با تحلي ِ هاربرد آن در داستان رستم و اسبتندیارِ  براعت است الل و بسامدِ آن در بعضی از منظومه»(. 7833)نورمند، احمد  .63

 .26 - 27ص، ص81 ، سال چ ارم، شماهنامة هتاب ماه ادبيات، «شاهنامه

  

 


