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 فردوسی شاهنامۀدر  صفت هنری-های اسمفرمول

 پهلوی خداینامۀهای شفاهی در سروده ی ازمیراث

 1یجانیاله یمحمود یعل دیس

 2یمحمد فشارکدکتر 

 3یمحبوبه خراساندکتر 

 چکیده

های هنری کاربرد صفت ،واروپاییهند -های شفاهی اقوام آریاییهای سرودهگیژیکی از وی

های زندۀ نقالی یوگسالوی و تطبیق سنت درست. با پژوهش ها آنحماسیی و دینی  آثار در 

ه این ک به این نتیجه رسیدند، پژوهشگران ادیسهو  ایلیادهای ویژگیدسیت آدده با  ه نتایج ب

را از سنت  ها آنهودر  که هنددیی را شکل دیهافردولها، ها همراه با نام شیصییت صیفت 

در . دکراستفاده دی ها آناز کردن وزن اشرار  پرو برای  بود گرفته شیرری پیش از وود فرا 

ر د تکنیکاین  استفاده ازاز  ، نشانصیفت هنری -فردول اسی   کاربردنیز  اوسیتا های یشیت 

 ،شفاهی سنتِ های ادبیِشیوه نگارشهایی که پس از سروده های ایران باستان دارد؛سیروده 

 حفظ شده است.   ها آنبه همان شکل در 

جه با تو وبینی  دیوضوح بهصفت هنری را -های اس فردول فردوسی، شیاهناد  با دقت در 

اند بلکه به احتمال ها زادۀ ذهن والق فردوسی نبودهتوان گفت این فردولبه شیواهدی دی 

 ، اوذهبودپهلوی  ودایناد که ترجم   شییاهناد  ابودنیییوریفراوان از دنبع فردوسییی یرنی 

بر اسیییا   احتماالً پهلوی ودایناد توان نتیجیه گرفیت که   انید. از این رهگیذر دی  شیییده

س پ های دصتلف آنداستانکه  هو این قابلیت را داشت ههای شفاهی تحریر شده بودسیروده 

.االن ووانده شود.ن توسط ونیاگران و قوّدر دجالس گوناگو از نگارش

 .شاهناده، ودایناده ها،، یشتصفت هنری-اس  هایفردولهای شفاهی، سرودهها: واژهکلید
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 مقدمه -1

ود که کتابی گردآوری شیییده ب به گفت  بیشیییتر پژوهشیییگران، تاری  دلای ایران به احتمال فراوان در

 āynām) «ی نادگداووَی» g. . . نام داشییت. از این کتاد در آثار عربی و فارسییی سییدۀ  هارم  .(.

 ودایناد آورین تحریر  .(33: 1331)والقی دطلق، اسیییت  رفتهبارها نام « ویدایناده »هجری بیا عنوان  

پهلوی طبق گفت  نولدکه باید در زدان یزدگرد سییوم، آورین پادشییاه سییاسییانی صییورت گرفته باشیید   

در دورۀ اسییالدی  ودایناده تحریرگوید، باید آورین والقی دطلق دی  نان کهادّا  (،33 :1319)نولدکه، 

ن روایت آ آسیابانی در درو دردست ه گرفته باشید تا شکست یزدگرد از اعراد و کشته شدنش ب  انجام

نصسیتین نگارش تاری  پادشیاهان ایران به گزارش دقدد  بایسنیری   » .(33: 1331)والقی دطلق،  شیود 

دسیتور انوشییروان فراه  آدد و سیبس به فردان یزدگرد سوم، دانشمند     ( به.. قه 329)نوشیته به سیال   

)والقی  «ف و تکمیل نموددهقانی به نام دانشییور بر اسییا  تالیفات وزان  انوشیییروان، آن تاری  را تالی 

 با توجه به شواهدی ه،کرددوضیو  شیک و تردید   این درسیتی  در ادّا والقی دطلق  ،(33: 1331دطلق، 

در زدان پادشییاهانی  ون اردشیییر، بهرام گور، انوشیییروان و وسییرو پرویز که تالیف آثار    » :گویددی

طلق، )والقی د« نمایدتر دینیز دحتمل وداینادهاند، تدوین نوینی از نسیییبت داده ها آنبیشیییتری را بیه  

1331 :13). 

در زدان هر پادشییاهی که انجام گرفته باشیید، نویسیینده یا نویسییندگان  ودایناده نگارش، به هر روی

ن های شفاهی در تدویویژه سرودههاند و آن اسیتفاده از ادبیات شیفاهی، ب  آن یک نکته را در نظر داشیته 

و یا «   کتبیتاری» تاری  دلای ایران دبتنی بر»نویسیید: یارشییاطر در این زدینه دی  نان که. بوداین کتاد 

اسییت و جهت و ضرو و برداشییت آن با « ادبیات شییفاهی»نیسییت، بلکه از دقول  « عینی نگاریتاری »

 اهنادهشییدتفاوت اسییت. تاری  باسییتانی ایران به صییورتی که در کلای هنویسییی به دفهوم ادروزی بتاری 

ر قهردانی اسییت که اصییالً دهای قهردانی و نیمهها و داسییتانکا  یافته، دبتنی بر یک رشییته دنظودهانر

دشیرق و شیمال شیرقی ایران )وراسان قدی ( ساوته و پرداوته شد و هست  اصلی به احتمال قریه به    

فاهی شهای ها دارای وییوصییاتی است که در حماسه  یقین دترلق به قوم اوسیتایی بوده. این حماسیه  

های یکی از ویوصیات ده  بیشتر حماسه .(233-231 :1313)یارشاطر، « شیود سیایر دلل نیز دیده دی 

ی هایوصیف قهردانان و نبردهایشیان به شکل سروده   کهبدین شیکل   ت؛سی ها آنشیفاهی، دنظوم بودن  

و ها کردند ویژگیکوشیییش دی شییید و سیییرایندگان و شیییاعرانبرای دردم ووانده دیهمراه با سیییاز 
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ه واطر ن این آثار برای بهای کار وود را به نسیل برد دنتقل کنند و دسلماً در این راه، دنظوم بود تکنیک

 ای برووردار بود.  از اهمیت ویژه های بردسبردن نسل

 های دصتلف، شاعران شفاهی، بصشفتههای شیفاهی انجام گر هایی که دربارۀ سیروده طبق پژوهش

های فردولی را در هر اجرا با نظر بصش هایی در ذهن داشتند و اینفردولهای وود را به شکل سیروده 

، آدددیهای شییفاهی به صییورت دکتود در رودهدادند. زدانی که این سییوود در کنار یکدیگر قرار دی

یکی از این . شییددر صییورت دکتود حفظ دیها نیز ها از جمله کاربرد فردولهای این سییرودهویژگی

 هاهترکیصفت هنری است. این -های اس ای دارد، فردولآثار حماسیی کاربرد گسترده ها که در فردول

 به هاها در این سییرودهترین تکنیکهای شییفاهی نقش دهمی دارند، از کهنکه در پر کردن وزن سییروده

 روند.یشمار د

 لهبیان مسأ -1-1

و   یست صفت هنری-اس  هایهای هنری و فردولصفتتا بدانی   کوشیش شیده  این نوشیته  در 

صفت هنری در -ی اس هافردول تکراردلیل ، د. از سیوی دیگر دار های شیفاهی سیروده  ه نقشیی در  

های فردولهمچنین  .گرددای بازدیها به  ه دورهایلیاد و ادیسییی  هودر  یسیییت و کاربرد این فردول

  که این پرسش را پیش کنیدشاهده دی فردوسی شاهناد و  اوستاهای صیفت هنری را در یشیت  -اسی  

 ریشه در سنت یا اندشده، توسط فردوسی ساوته شاهناده صیفت هنریِ -های اسی  فردولکشید که  دی

 ها نآ گردآوریکه با  نسبت داد های شفاهیسیروده ها را به این فردولتوان دیآیا د؟ ندار یترادبی کهن

 به دنبع فردوسییی وپهلوی شییکل گرفته و پس از آن، در دورۀ اسییالدی  ودایناد  و دکتود کردنشییان،

 ؟اندیافتهراه  شاهنادهسرانجام به 

 پیشینۀ تحقیق -1-2

پژوهشی را  1اُلگا دیویدسن به روش فردولی، ها آنهای شیفاهی و نحوۀ سرودن  سیروده  با توجه به

فردوسی از دنابع و دآوذ شفاهی که حتی  که فردوسیی انجام داد و به این نتیجه رسیید   شیاهناد  دربارۀ 

دیویدسن  .(11-13 :1333دیویدسن، ) روایات شیفاهی دنظوم بوده، اسیتفاده کرده است   ها آنبروی از 

                                                           
. ..... . .... .. . . . ....
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همچنین های شییفاهی اسییت و که اسییا  سییروده یاز فردول 2با توجه به ترریف کاربردی دیلمن پری

هایی فردوسییی را بر بنیاد فردول شییاهناد شییرری ، بیان هادربارۀ این سییروده 3آلبرت لُردهای پژوهش

های شییفاهی شییاعرانه به فردوسییی رسیییده اسییت. او وجود  ی از روایتاکه از طریق زنجیره دانسییت

که توسیییط دوبدان زرتشیییتی انجام گرفته و به کتاد را ویدایناد  پهلوی دکتود و ترجم  دکتود آن  

زاده و قزوینی را در این تقی دحققانی  ون کند و پژوهششییاهناد  ابودنیییوری دشییهور اسییت رد دی

در  .(211 :همان) داندبرای اطمینیان ویاطر ایرانییان از وجود دیدرکی برای اثبات تاری  وود دی     بیاره 

نهایت، تمام تالش دیویدسین آن اسیت که فردوسیی را شیاعری شیفاهی دررفی کند که دانند شاعران      

ائ  سری در ار ها آنان  پیش از وود و با فراگیری هم  های شاعرشیفاهی باسیتان، با توجه به هم  سنت  

واص وود دارد و درتقد است فردوسی در این راه از کمک نقاالن زرتشتی  به سبک و روشِ شیاهناده 

او دربارۀ سیینت  .(31 :همان) آورده، بهره برده اسییت شییاهنادهدر را  ها آنو گویندگان دیگری که نام 

به  او شاهناد و  اهی بودرری فردوسی در جای وود سنتی شفسینت ش »نویسید:  شیرری فردوسیی دی  

ابنده ای رشدیزنده در دوران پس از تحریرش باقی دانده بود. شرر فردوسی رسانه عنوان سینت شفاهی 

 .(39 :همان« )دادشد، وفق دیای که برای آن نوشته و بازنوشته دیبود که پیوسته وود را با جادره

، حوۀ سرودن اشرار شفاهیپری دربارۀ ن نظری در بصش ضیمیم  کتاد وود با توجه به  دیویدسین  

دین تا ب کندفردوسییی اسییتصراآ و آن را در ابیات گوناگون بررسییی  شییاهناد فردولی را از  تالش کرد

هایی را برای این کار عبارترا برای وواننده اثبات کند. او  شییاهناده وسیییله نحوۀ سییرودن شییفاهی    

.شود:ری کرده که در ابتدای ناده نوشته دیآوجمع
 

 آفییرییین کییرد بر کردگییار نییصسییییت

 نییصسییییت آفییرییین کییرد بییر دادگییر 
 

 برد:هایی را به صورت فردولی به کار دیبرای این دو دیرا ، فردوسی با توجه به قافیه، کلمه
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 و دییید نیییییک و بیید روزگییار ا کییز

 وی اسییییت پیییروز بییه روزگییارا کیز 

 روزگییارو دییید پیییییروزی و  ا کییز

 وییداونیید پیییییروزی و زور و فییر  

 وییداونیید دییردی و داد و هیینییر   

 و دییید دیردی و بییصییت و هیینر ا کیز 

 و دییید پیییییدا بییه گیییییتییی هیینییرا کییز
 

د داندی شییاهنادهها و کلمات تکراری را تحلیل فردولی از یک قطر  دیویدسیین آوردن این عبارت

به آن که دفهوم دشابهی را بیان کند، های دشیا بندیتوان بر اسیا  جمله که هر کلمه در این قطره را دی

های فکری ثابتی شیییکل های ثابت و تکراری بر اسیییا  قالهسیییاوت. او درتقد اسیییت این عبارت

ا ای است که ددهد و وود نشیانه ، وجود تنو  دتن را نشیان دی شیاهناده اند که این نمونه از ابیات گرفته

 .(222-211 :همان) ر دکتودنه با شر با شرر شفاهی سر و کار داری  شاهنادهدر 

با  فردوسی شاهناد  با هم  کوشیشیی که دیویدسین در کتاد وود برای دنطبق کردن نحوۀ سرودن   

جود دیویدسن و. ندارد ایدنطقی استدالل ندان  ،شیاهناده گیری او دربارۀ رد دارد، نتیجهپری و لُ نظری 

 هایهای دترددی که در سدهگیرد، در حالی که در کتادرا نادیده دی شیاهناد  ابودنییوری  و  ودایناده

، 1393؛ وطیبی، 13: 1339)صفا،  اشاره شده است وداینادهنصسیتین اسیالدی نوشیته شیده، به وجود     

 اهنادهشکه به احتمال فراوان دنبع فردوسی در نظ   شیاهناد  ابودنیوری  نامِ ،از سیوی دیگر  .(191 :1آ

دی  این کتاد نیز ( و حتی دقدد  ق133 :1339اسیییت )صیییفا،  آددهبیرونی  آثار الباقی د بوده، در کتیا 

های دتردد فردوسییی به اشییاره ،جدای از این دوارد .(21-22 :2، آ1332)قزوینی،  ادروز باقی اسییت

 :1و آ 111-23/119-23: 1، آ1393فردوسیییی، ) شیییاهنادهوجود کتابی به عنوان دنبع و داوذ نظ  

گردآوری به روش شییفاهی دهد که فردوسییی شیاعری نبوده که دطاله وود را  نشیان دی  ،(131/9-13

اعتبار  این کهدربارۀ  (13: 1333) دیویدسییین گیرینتیجهاز این روی باید گفت که  کنید و بسیییرایید.  

 یرو اسیتفادۀ فردوسی از دنب  تواند درسیت باشید  نمیفردوسیی دبتنی بر سینت نقالی اسیت،     شیاهناد  

 (1).عا بلکه واقریت استدکتود نه اد
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به روش شفاهی سروده  شیاهناده که  را ، والقی دطلق این دوضیو  دیویدسین  پس از انتشیار کتاد 

، شاهنادههای دورد بحث را در ادّا وجود فردول، و فردوسی همانند هودر یک نقال بوده را رد کرد شیده 

یی که در ها آن» د:نویساو دی. ثیر ادبیات شفاهی دانستسینت شیرری پیش از فردوسی و حتی تا   نتیج 

 هادانند که در این اثر نیز دقداری کلمات و اصیییطالحات یا حتی دییییرا دطالره دارند دی شیییاهنیاده 

د که توان تیییور کرند و وود دیشییوصییورت فردول یا کلیشییه تکرار دیتوان یافت که گاه گاه به دی

دوسیی نیسیت. بلکه بصشی از زبان حماسی را   نیز از ابداعات فر شیاهناده های تکراری زبان این فردول

سیرایان قبل از او  ون دقیقی و ابوشیکور و دسیرودی تا برسد به    دهد که در زبان حماسیه تشیکیل دی 

 .(33 :1332)والقی دطلق، « های شفاهی وجود داشته استحماسه

 بحث -2

فردول دورد بررسییی دیویدسیین که در باال به آن اشییاره شیید، فردولی نیسییت که  تدر ابتدا باید گف

ی نگارکه برای ناده را یهای تکراریهها و ترکتوان جملهگویید؛ زیرا نمی دیلمن پری از آن سیییصن دی

 دربارۀ فردول یرنی در حالی که به دهمترین بصش از سصنان پری ،فردول نادید ،آدده است شیاهناده در 

او کوشش  ؛کندنگاری را اثبات نمیهای نادهدیویدسن سنتی بودن فردول توجهی نکرد. بودن آنسینتی  

 از روی یکدیگر، وجود فردول در هانظر یرنی الگو سییاوتن عبارتترین کند تا با اسییتفاده از سییاده دی

ل تی بودن آن قابکه سن کنی دیادّا در اینجا دا نو  دیگری از فردول را بررسیی   ،نشیان دهد را  شیاهناده 

را در  ها آنکه از اسیی  واص و صییفت هنری به وجود آدده و فردوسییی    هاییترکیه؛ اثبات اسییت

ظری  ندر دورد صفت هنری و دورد استفاده قرار داده است. پیش از بحث اصلی باید  شیاهناده سیراسیر   

 توضیحی داده شود. های شفاهیدربارۀ سروده پری

 صفت هنری -2-1

.»واژۀ  . ... . .»برگرفته از واژۀ یونانیِ  «. . ... . .. « اضافه شده»یا « نسیبت داده شیده  »به درنای « .

دسییتورنویسییان یونانی در آثار وود به عنوان این واژه را کند، اشییاره دی 1دونالدسیین  نان کهاسییت و 

                                                           
. .... . ... . . . ...
. ... . ... ... . .
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................اند )به کار برده2«صیییفت» . . . .. . . واژۀ  ، شیییفیری کدکنیدر زبان فارسیییی .(.

. . ... .  .(132 :1339، و همو 321 :1333شفیری کدکنی،  رک:) ترجمه کرده است« صیفت هنری »را  .

، یک صیفت یا عبارت وصیفی برای اشاره   به درنای دقیق»: باید گفتهای هنری در ترریف صیفت 

.« )کردن به ویژگی یک شیص  یا یک شییا استفاده شده است   . .. . . .. . . . .. .  هااین صفت .(.

ی و در آثار حماسها ها، اشیا، حیوانات و دکانکه برای توصیف ودایان، شصییت ندهسیت هایی ترکیه

هایی  ون زیبایی، بزرگی، قدرت، دهارت، دوقریت، اصییل و نسییه،  روند و به ویژگیبه کار دیدینی 

 کنند.حوادث داسیییتان اشیییاره دی کیفیت قهردانان  یک شیییصیییییت در طیّبه دنشیییا و به طور کلای 

ت یک فرد یا یک شیا اسآل ایده های ثابت یاکنند، ویژگیهای هنری ارائه دیوییوصییاتی که صفت  

در ساوتار داستان وواهد  ها آنیل وواننده در شیناوت بییری افراد و شیناوت جایگاه    که دحرک تص

.بود.

 یادایل و فردوسی شاهناد ها در ین صفتدر اینجا برای روشین شیدن دوضو  به دواردی از کاربرد ا  

و البته این دوضو  را باید در است « زر زال» ،شیاهناده در  «دسیتان »صیفت هنریِ   کنی :اشیاره دی  هودر

.:رودبه کار دی« زال»نظر داشت که این صفت، بیشتر به صورت دصفف 
 

  ییو بییر پییهییلییوان آفییرییین وییوانییدنیید 

 

 زو  و بنشیییسیییت زالبشییید سیییام یک

 

 زر گییوهییر افشییییانییدنیید   ابییر زال 

 (112/233 :1، آ1393فردوسی، )......     

 دی و دجلس آراسیییت و بفراوییت یییال

 (231/1313: 1آهمان، )........................
.

پادشییاهی »نصسییتین بار در داسییتان   («تهمتن»و « پیلتن») شییاهنادههای هنری رسییت  در صییفت

.د:شودیده دی« گرشاسپ
 

 پیلتنرسیییتیی   یینییییین گییفییت کییای ه بیی

 

 دییژگییان بییرُفییته تییهییمییتیین زدییییین را بیی

 

 بییاال سییییرت بییرتییر از انییجییمیین   ه بیی 

 (13/33: 2آهمان، ) ..............................

 کیمر بر دیییان بسییییت و  ون بییاد تفییت 

 (13/113 :2آهمان، )............................  
.

 د:  شوهنری زیر برای آشیل تکرار دی هایصفت ،ایلیاددر 
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.pόdas ôc( »1 :1339هودر، « )بادپای. » 1 s( ». . . . .... . . . ... ...... ..) 

.» (3 :مانه« )دینوی، آن وداوند پاهای نسییتوه و نافرسییودنی . »2 . . . .. . . .. .. .( ».. .. ... .....

....) 

 د:شوبرای هکتور تکرار دی زیرهای همچنین صفت

.» (139 :همان« ) یره بر اسبان. »1 .. . . . . . . . .( ».. .. ... . . ... ..... ..) 

..« )androphόnoeo» (312 :همان« )جنگاور درددکش. »2 .. ... . . ... . ...... . ..) 

.» (133 :همان« )جنبیدزیه ترگش آونگوار دی. »3 . .. .. . . . .. .( ».. .. ... . ... .... . ..) 

 دیسها و ایلیاددر وزن صفت هنری -های اسمفرمولنقش  -2-2

ت کشیید، صییفبر دوش دی ادیسییهو  ایلیادای بار توصیییف را در یکی از ابزارهای ادبی که تا اندازه

راری، اهراً عادی و تکهای توصییفیشان و با ارائ  جزئیات   با توجه به جنبهها این صیفت هنری اسیت.  

ا نشان هتتکرار این صف آهنگِضردو شیاعر تفاوت افراد را با  کنند داسیتان کمک دی  به فضیاسیازیِ  

در این دو کتاد،  ها آنو دلیل تکرار  ادیسیه و  ایلیادها در سییرودن ثیر این صیفت ادّا در دورد تا دهد،دی

 1«فردولی-های شیییفاهیسیییروده»توان به نظری  دی ها آناز دیان های فراوانی انجام گرفته که پژوهش

پری اسییتادیار دانشییگاه  ری دطرح شییده اسییت.توسییط پژوهشییگر آدریکایی، دیلمن پاشییاره کرد که 

ت ها پرداوت. او با دقهای زندۀ نقالی صردسینت  سیالوی به بررسیی  بود که با سیفر به یوگ  2هاروارد

های تنظی  و سییرودن اشییرار و نحوۀ شییدند، روشنادیده دی 3«گوسییالر»های این نقاالن که در سییروده

در اوتیار  ادیسییهو  ایلیادی که از های وود را با شییواهدیافته کوشیییدو  بررسییی کردرا  ها آناجرای 

 ادیسییهو  ایلیادهای هنری هایی در رابطه با صییفتداشییت، دطابقت دهد. نقط  آضاز کار پری، پژوهش

نادید. دی 3«فردول»را  ها آنساوتند که او را دیهایی ترکیهها، بود که همراه با اسی  واصِ شیصیییت   

نوازی گوسییالرها، نتیجه گرفت که های بداههصییفت هنری و ویژگی-های اسیی او با توجه به فردول

هودر، شییاعر نقالی بوده که اشییرار وود را به شیییوۀ شییفاهی و به پیروی از سیینت نقالی پیش از وود  

                                                           
. .... .. . .. . . . ..... . . .. . . ..
. ..... . .. . .....
. .... . ... ..........
. .... . . . .. .
. ... . .. .... . ... .
. .... . . . .. ...  
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بلکه  ،لق نکردهکه شاعر آن را و دانستدی 1سنتی یسیروده اسیت؛ از این رو پری سبک هودر را سبک  

.بر اسا  سنت شرری آدووته است ) . ... ...... ....). 

....)نادید  1«زینتی»ها را آنتوان که دی رفتهبه کار  ادیسییهو  ایلیادهایی در صیفت  بودپری درتقد  ..

د و فقط عنیییری از ناز دسییت داده باشیی  گذر زدانکه درنای وود را در  هایی؛ یرنی صییفت (2)(...

 هایترکیه ،های واصها همراه با اس گونه صفت د. ایننها اضافه کنرا به شیصییت شیرافت و ابهت  

در داستان برای پر کردن وزن اشرار و سهولت در نظ  شرر  را ها آن دهند که شاعرفردولی را شیکل دی 

..) دبربیه کیار دی   .. .. ... ای از فردول دجموعه»گویید:  از این رو پری در ترریف فردول دی .(....

....)« دروای دنظ  بیا وزن ثابت برای بیان دفهودی واص به کار دی کلمیات اسیییت کیه بیه گونیه     ..

...).(3) 

را ناشییی از سیینت  هنری صییفت-های اسیی توسییط فردول رهاسییطپر کردن قسییمتی از وزن  ،پری

...........) سروده استبه پیروی از آن آثار وود را که هودر  داندشیفاهی دی  پس  آثاری که (3)؛(..

ها، پس های شفاهی، از جمله کاربرد فردولهای سرودهویژگیها به صیورت دکتود درآدده و  از سیال 

ها پرسش اینجاست که  را هودر از عبارتشیود، ادّا  شیده دیده دی رش، همچنان در دتن نگارشاز نگا

های وود اسیییتفاده نکرده و فقط از الگوهای ثابت و تکراری کلمات و و کلمات دتنوعی برای بیان ایده

..پری ) ،در پاسیی  به این پرسییش بهره برده اسییت؟ هاعبارت .. ..... ( به بررسییی اشییرار دردم ....

 ؛ زیرااست یاویژگی  نیندارای  شیرر شیفاهی  به طور کلای بوسینی پرداوت و به این نکته پی برد که  

 (1).دکردندیدر اشرار حماسی وود استفاده های ثابت و تکراری ها و ترکیهنیز از عبارت بوسینی  دردم

دشاهده  ها آنهای بسیاری را در شیررهای یونانی، شیباهت   با ها آنو دقایسی   اشیرار  این او با دقت در 

ای وشییک و ثابت به وجود آدده بودند، به این  بیان فردولی و به گونه هایی که در نتیج کرد، شییباهت

آدد و در قسمت دوم، فردول شیکل که در هر دوی این اشیرار در قسیمت نصست یک سطر، فرل دی   

دهد که بسیار به ه  شبیه دقایسی  این دو نشیان دی  »گوید: او دی (1)گرفت.صیفت هنری قرار دی -اسی  

به شییمار ایش(، این سیینت زندۀ نقالی از جمله شییواهد کمیاد وارجی )حداقل در شیییوۀ سییر هسییتند

..« )دست دا رسیده استه که ب درودی .. .....). 

کراری با یک ت هایترکیهو  هاعبارتیرنی اسییتفادۀ دنظ  از  ادیسییهو  ایلیادکیفیت تقریباً فردولی 

واند تبسییار اسیتادانه در این دو دنظوده انجام گرفته است و این دیزان داهیت شاعرانه دی   ،روش واص
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ها حاصل این داستان رفته باشید و نه توسیط یک شییاعر واص.  توسیط یک نسیل از شیاعران انجام گ   

نسییلی به نسییل دیگر دنتقل  سییرودند و از های دصتلف آن را دیوالقیت درددی اسییت که قسییمت 

...) کردنددی . ......)(3).

 هایشتصفت هنری در -های اسمفرمول -2-3

 ها،هاسیییت که به گفت  پژوهشیییگران دانند گاتی کنونی، یشیییتاوسیییتاهای کهن یکی از بصش

تماالً احبه گفت  پورداود  اوستاهای زرتشیت، اشراری است با وزن هجایی. قددت این بصش از  سیروده 

، تادّا آنچه دسییل  اسیی  ،رسییددیبه پیش از حکودت هصادنشیییان و دادها یرنی پیش از قرن هشییت   

ه با های دلای در آن و پیوندی کها سیروده شیده اسیت و وجود داستان   ها  ند قرن پس از گاتیشیت 

ون وناگرسیاند که ایرانیان و هندوان هنوز به صورت قبایل گ به عهدی دی ودای برهمنان دارد، دا راریگ

نویسیید:  ها، پورداود دی(. دربارۀ وزن یشییت 3-1 :1، آ1333)پورداود،  از یکدیگر جدا نشییده بودند

آهنگی  12و  13شررهای  ها آناسیت و در دیان   (هجایی.آهنگی  3ها، وزن شیرری در اضله یشیت  »

هی ای، گآهنگ 3شیود و هر یک از این اوزان، دنقسی  به  ندین قسی  اسیت. در شررهای     نیز دیده دی

آهنگ پنج ، ندرتاً ه  هی پس از آهنگ سوم یا پس از ا( و گ3+3سیکته )درنگ( در وسط واقع است ) 

هی پس از ا( و گ1+1هی در وسییط واقع است )اآهنگی، سیکته گ  13پس از آهنگ دوم. در شیررهای  

آهنگی  3آهنگی، دو سیکته دوجود اسیت، جای سکت  اولی د ل شرر    12آهنگ شیشی . در شیررهای    

)پورداود، « ( و جای سییکته دودی، پس از آهنگ هشییت  اسییت  3+1( یا )1+3( یا )3+3اسییت یرنی )

 .(3 :1، آ1333

 ،شییوددیده نمیها وجود دارد در سییطرهای یشییت ادیسییهو  ایلیادهر  ند نظ  هجایی که در وزن 

یات ا در ادبها، استفاده از این سنت ادبی کهن رصیفت هنری در یشت -های اسی  کاربرد و تکرار فردول

 «اه راگفراخ» همه جا صییفت هنری ،«دهر یشییت»در به عنوان د ال  کند.ایران پیش از اسییالم اثبات دی

(.. . . .. .. . . . . . جدای از  شییود.تکرار دی (..ə.ϑ.) «دهر»بینی  که همراه با اسیی  واص را دی (..

نام برده شده، دقت کنی ،  ها آناز  شاهنادهها و های دشیترکی که در یشیت  این دورد اگر به شیصیییت  

 ها آنهای این افراد همراه با نام های هنری برای نشان دادن ویژگیوواهی  دید که در هر دو اثر، صیفت 

.« )اوُرُوپَتَص َ» اوسییتاتهمورث در  ،شییوند. به عنوان د التکرار دی . .. . .ə. . . های با صییفت (.
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.« )اَزینَوَنت» . .. . . . . .ṯ« )زَئنَنگهوَنت»( یا . . . .ŋ.. . .  .(133 :2، آ1333پورداود، ) آدده اسیییت (.

 (.13: 1331رایشلت، ) آدده است 23 رۀنام این پادشاه همراه با صفتش در زادیاد یشت، فق

.a« )دَهاکَاَژی»، نام ضیییحاک به صیییورت 33در آبان یشیییت، کردۀ نه ، فقرۀ  imdahā…əm با )

.ϑatyftassmerc۱amərəδəmxš« ) ش پوزۀ ششکلا  سهسیه »صیفت هنریِ   aš.ašīm آدده است )

پوزۀ سیییه دهاکَژیاَ»تری به صیییورت گاهی نیز این صیییفت به صیییورت کوتاه .(113و  33: همان)

.ažimϑrizaf« )سرشتزشیت  duždaēnō سه پوزه دهاکَژیاَ»( و یا( »ažeϑrizafəmdahāka آدده )

.(.211-211و  11: همان)بینی  ، دی13و  39های دیاد یشت، کردۀ هفت ، فقرهدر زا  نان کهاست، 

آبان یشییت، کردۀ نه ، . در یاد شییده اسییت  (raētaonϑ.« )ثرائِتونَ»ها از فریدون با نام در یشییت

..ō« )دلیر و پهلوان»( و .ūray.« )از واندانی توانا»های صییفت، 11و  33های فقره . ( برای فریدون .

 (.39و  33: 1333رایشلت، است )آدده 

.« )اُوسیَن »، نام کیکاو  به صیورت  31فقرۀ  کردۀ دوازده ، در آبان یشیت،  . . ( با صفت هنری .

 (.111و  33 همان:آدده است )« دارندۀ نیرودندی و توان عظی »به درنی( aš.varəčah« )اَشوَرِ َه»

.« )هئوسروَنگهه»، نام کیصسرو به صورت 39در آبان یشیت، کردۀ سیزده ، فقرۀ   . . . .. . . . . با (.

 a« )اَرشن»های صیفت  šan کِرِمَوشَ رای هَن»و « دلیر و پهلوان»( به درنی( »hankərəma. š. ϑr٦۰)  به

 (.111و  39 همان:آدده است )« کشور استواردارنده یا دتحد کنندۀ»درنی 

، گشییتاسییپ به 113و کردۀ بیسییت و هفت ، فقرۀ  133در آبان یشییت، کردۀ بیسییت و پنج ، فقرۀ 

.« )ویشییتاسییپَ»صییورت  ištāspaبِرِزَئذیش»های ( با صییفت( »bərəzaiδiš به درنی )« دارای ورد و

..« )تَص »و « هوشمندیِ واال . .  (.133و  33همان: )آدده است « دلیر و پهلوان»( به درنی .

ا ها ابتداین سروده احتماالًها نشان از آن دارد که های هنری همراه با نام افراد در یشتتکرار صیفت 

های فردولی و از جمله تکرار به صیییورت شیییفاهی در دیان دوبدان زرتشیییی رواآ داشیییته و ویژگی

ه همان ، ب، پس از کتابتباشییدتاثیر بیتواند نمیصییفت هنری که در وزن این اشییرار -های اسیی فردول

 ستاصفت هنری او-اس های فردولتوان گفت با توجه به شواهدی دیشییوۀ گذشیته حفظ شده است.   

هایی که در و تفاوت اندراه یافته یتیییر اندکبا  دتون دورۀ اسالدی بهو دتون پهلوی دورۀ سیاسیانی    به

  نانهای گذشته انجام شده است. از دتن هایی است که در هر دورهشیود به دلیل ترجمه دیده دی ها آن

ه دتون پهلوی و که ب اوستاصیفت  -اسی   هایکیهتر این به یکی ازبا توجه به گفت  داردسیتتر،  صیفا   که
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ت با صییف اوسییتااِرِوشَ که در »نویسیید: کند و دیپس از آن به دتون دورۀ اسییالدی راه یافته، اشییاره دی

.« )وشییویوی ایشییُو» š. .. ...š.به دارندۀ تیر تیزرو( ذکر شییده، در ادبیات فارسییی  –کمان ( )سییصت

اسییت، ترجم  کلم  پهلوی « واتیرشییِ» اهراً هیات اصییلی یواتیر که دوسییوم اسییت. شیی« آرش شیییواتیر»

.« )اک تیربشیی » ....ā.ē.š )وشویوی»باشد که آن ه  به نوب  وود از کلم  اوستایی )با یاا دجهول( دی 

 .(193 :1339)صفا، « ترجمه شده است« ایشُو

 شاهنامه صفت هنریِ-اسم هایترکیبشناخت منبع فردوسی با توجه به  -2-4

ی دانو همچنین پژوهش دی ادیسییهو  ایلیادکه پیش از این اشییاره شیید، پری با دطالر  اشییرار    نان

 که روش سییرودن اشییرار شییفاهی تقریباً سییالوی، به این نتیجه رسیییددربارۀ اشییرار گوسییالرهای یوگ

د و شاعر با کمک این شیو های واصیی تکرار دی ها و عبارتها، ترکیهدر این سیروده  یکسیان اسیت.  

گونه شیرر را سادان  کند و اینوود را پر دی سیطرهای نادد، وزن دی« فردول»را  ها آنها که پری ترکیه

هایی از پیش آداده هسییتند که از طریق سیینت شییفاهی به شییاعر   ها دانند قطرهبصشیید. این ترکیهدی

ینگونه یک ا دهد ودر کنار ه  قرار دی ایتازه در هر اجرا، این قطرات را به شیییوۀاند و شییاعر رسیییده

اقی ب شده نگارشدر نسیص   شیفاهی پس از تحریر   شیرر  این ویژگیِ گیرد وشیرر شیفاهی شیکل دی   

 داند.دی

که   تاسصفت هنری -اسی  های ترکیهپردازی ، دی ها آنکه در این بصش به بررسیی   هاییترکیه

 :استفاده کرده است ها آناز  هنادهشافردوسی در سراسر 

 (.111، د 13، 1(؛ )آ113، د 111، 1(؛ )آ1، د 31، 1)آ «طهمورث دیوبند»

، 1)آ(؛ 333، د 192، 1)آ (؛139، د 133، 1)آ(؛ 132، د 133، 1)آ(؛ 111، د 133، 1)آ «سیام سوار »

 (.  33، د 323، 1)آ(؛ 333، د 193

 (.111، د 11، 2(؛ )آ331، د 193، 1)آ(؛ 333، د 193، 1)آ(؛ 111، د 133، 1)آ «نوذر ناددار»

دون فری»اسییت که در بیشییتر دوارد، دصفف آن یرنی « نژادفراخ»، شییاهنادهصییفت هنری فریدون در 

 :آدده است« فراخ

 (.119، د 311، 9(؛ )آ133، د 213، 1(؛ )آ3133، د 313، 1)آ« نژادفریدون فراخ»

، 1)آ (؛113، د 32، 2)آ (؛13، د 131، 1)آ (؛191، د 123، 1(؛ )آ31، د 33، 1)آ« فریییدون فراخ»

 (.1233، د 333
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، 2آ) (؛92، د 12، 2)آ (؛331، 121، 1)آ(؛ 119، د 111، 1(؛ )آ131، د 113، 1)آ «زنقیارن رزم »

 .(323، د 23، 2آ) (؛299، د 21، 2آ(؛ )113، د 11

 ؛(193، د 13، 2آ)(؛ 313، د 123، 1(؛ )آ339، د 123، 1(؛ )آ111، د 113، 1)آ «جویقیارن رزم »

 (111، د 13، 2)آ

 «پیلتن رسیییت »و  (3192، د 231، 3آ)؛ (2191، د 131، 3آ)؛ (331، د 113، 2)آ «رسیییت  پیلتن»

 .(2333، د 133، 3آ)؛ (123، د 133، 2آ)؛ (113، د 133، 2)آ

 .(333، د 39، 2)آ؛ (139، د 11، 2)آ« اضریرث هوشمند»

، 313، 9)آ(؛ 111، د 133، 3(؛ )آ1139، د 139، 1(؛ )آ39، د 13، 1)آ« بیدادگرضیییحیاک  »

 (.113د 

(؛ 133، د 13، 1)آ« گرزۀ گاوسییر»و  (1321، د 233، 1)آ(؛ 31، د 13، 1)آ« گرزۀ گاوسییار»

 (.1333، د 233، 1(؛ )آ232، د 113، 1)آ

، د 133، 9(؛ )آ1133، د 331، 3)آ(؛ 32، د 211، 3(؛ )آ233، د 11، 1)آ« فروزفییال گیتی»

1129.) 

، د 333، 3(؛ )آ132، د 231، 3(؛ )آ111، د 133 ،2)آ(؛ 293، د 92، 2)آ« روش روشیییان»

93.) 

، د 33، 1(؛ )آ1311، د 333، 3(؛ )آ1321، د 112، 3)آ(؛ 23، د 33، 1)آ« گوهر شیییاهوار»

1231.) 

 (.  1132، د 112، 1)آ(؛ 331، د 131، 1)آ« تنرویین رویینه»

 (3).(139 ، د33، 3)آ(؛ 212، د 391، 1)آ« اسکندر شهرگیر»

 ،صیفت هنری، یک سنت ادبی کهن بود -های اسی  ، کاربرد فردولگفتی طور که پیش از این  همان

 هایرکیهتتوان نشییان داد که که دیویدسیین برای اثبات نظر وود انتصاد کرده، دی ابیاتیادّا بر والف 

حاصل  هاترکیهند. این اهفردوسی راه یافت شاهناد صیفت هنری از سینت ادبی پیش از اسالم به   -اسی  

 یناد ودا های شفاهی بهسروده از اند و احتماالًنبوده شاهنادهوالقیت و نبوغ شیاعران  فردوسی در نظ   

سی و سبس به شرر فردو شیاهناد  ابودنیوری همراه با ترجم  دوبدان زرتشیتی به   و پس از آن پهلوی

 نکرده است؟  را ولق  ها آنتوان گفت که فردوسی ادّا با  ه استداللی دی راه یافتند،
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به پایان رسیید و فردوسی آن را به نام دحمود ضزنوی کرد، دانند شاعرانی   شیاهناده هنگادی که نظ  

که او وود در   نان  ون عنییییری و ضضیییایری رازی  ندان دورد حمایت طبق  حاک  قرار نگرفت.

.گوید:دی شاهناده
 

 یا نین شیییهریییاری و بصشییینییده

 هییا نگییاهین داسیییتییانا نیکرد انییدر 

 حسیییید کیرد بییدگوی در کییار دن 

 

 یاه گیتی ز شیییاهیان دروشییینیده  بی  

 ز بییدگوی و بصییت بیید آدیید گنییاه

 تییبییه شیییید بییر شییییاه بییازار دیین 
 (3331-213/3333 :9آ، 1393فردوسی، .....

.

ها در دیان ادیبان و فرهیصتگان تا سییال فردوسییی شییاهناد توجه به شییاعر سییبه شیید  همین عدم

یر عسیزایی دست یابد. شاعران ه  هناشیناوته بماند و پس از گذشیت یک قرن، به شیهرت و اعتبار ب   

وجهی تپوشی دنو هری، به واطر بیفردوسیی یرنی کسیانی  ون عنییری، فروی و با اندکی  شی     

 د:نویسدینوی دیشناوتند. در این باره را نمی فردوسی اطالعی نداشتند و آن شیاهناد  درباریان ضزنه، از 

ها و اشصاص ( به داسییتان..قه 333تا حدود همین تاری  ) شیاهناده اند که از پیش از نظ  کسیانی بوده »

اند، د ل دقیقی و فروی و عنیری های فارسییِ وود اشاره کرده ، در اشیرار و کتاد شیاهناده دذکور در 

 شییاهناد لک طوسییی، ولی در دورد برضییی از آنان یقین داری  که و ازرقی و ناصییروسییرو و نظام الم

ها فردوسی به آن داستان شاهناد اند و در دورد دیگران دسلا  نیست که آیا از راه فردوسیی را ندیده بوده 

 .(33 :1332)دینوی، « آشنا شده بودند یا از طریق دیگر

دانند. دلیل ارائ  این تاری  نیز .ق دیه 313فردوسی را سال  شیاهناد  ایشیان تاری  شیهرت و رواآ   

هجری سروده شده  313اسیدی طوسیی اسیت که در     اثر گرشیاسیپ ناده  ذکر نام فردوسیی در کتاد  

فردوسی کمال شهرت و  شییاهناد توان گفت که دیگر دی ،از حدود  هارصید و پنجاه هجری »اسیت:  

« و آشنا به گوش عام شده بودند های آن درروف واصّرواآ را حاصیل کرده بود و پهلوانان و داسیتان  

دهد. او فردوسییی را به قرن شییشیی  نسییبت دی شییاهناد سییاالر شییهرت ادیدادّا  ،(131 :1332)دینوی، 

ول یرنی بزرگانی داند که هی  یک از شیییررای دورۀ ضزنویِ ابنیده به هی  روی دمکن نمی »گویید:  دی

و دنو هری روحشان ه  از فردوسی یا حماس  او وبردار باشد. کلیّ  اشارات و   ون عنییری، فروی 

یا به  ابودنیوری است و شاهناد یا اشاره به  نیز در اشیرار اساتید دتقدم دسلماً  شیاهناده کاربردهای لفظ 
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ج  از شاعران قرن پن» .(193 :1331)ادیدساالر، « های درروف و دشیهور آن زدان یکی دیگر از شیاهناده 

 دهناگرشاسپه  در  -که البد به دناسبت اطالعش از اوضا  والیت وود–تنها اسیدی طوسیی اسیت    

هایی از فردوسییی را به شییاهد  بارها بیت لیت فر ( از فردوسییی نام برده و ه  در .ه.ق 313)تالیف 

لیات آورده اسییت، همان طوری که از عنیییری و فروی و زینبی و عسییجدی شییاعران دربار دحمود  

ید و رشیی ترجمان البالضهنوی نیز ابیات دترددی آورده اسییت، در حالی که رادویانی )قرن پنج ( در ضز

ی اند، در حالدطلقاً بیتی به عنوان شاهد از فردوسی ذکر نکرده السیحر  حدائقوطواط )قرن شیشی ( در   

 (9).(193 :1331ادیدساالر، « )اندکه ابیات دترددی از شاعران دربار دحمود آورده

 نادهشییاهای به فردوسییی و اشییاره دطلقاً تاری  بیهقیدر »د: گویمچنین در این باره درتضییوی دیه

این  یابی . نتیج  دشصیی که ازنظیر نمینیز وبری و اثری در این تاری  بی شیاهناده نشیده و از اشیرار   

ه و و حکایات راجع به وعدۀ صل شاهنادهتوانی  بگیری  این اسیت که بیهقی از جریان تقدی   له دیدسیا 

آگاه نبوده اسییت.  وُلف وعدۀ سییلطان دحمود و هجویّه و فرار فردوسییی و ضیره به احتمال قوی اصییالً

گفته  ین کهاکسیانی که تاری  بیهقی را دقیق ووانده و از شییوۀ ابوالفضل بیهقی آگاهی کادل دارند، جز   

...(91 :1319، )درتضوی« توانند داشته باشندشد، نظر دیگری نمی

فردوسی را ندیده و نصوانده  شاهناد ، دنو هری و ی، عنییر اگر ببذیری  که شیاعرانی  ون فروی 

نوی و با توجه به سصنان دیکه احتمال آن -اند با شیصیییتی به نام فردوسیی آشینا نبوده     بودند و اصیالً 

ته در های هنری به کار رفباید پرسید که  را این شاعران از صفت -سیاالر و درتضیوی بسیار است  ادید

و دصفف آن « زر زال»صفت  ،ها آندر دیوان  اند؟ د الًفردوسیی در اشیرار وود اسیتفاده کرده    شیاهناد  

.آدده است:« دستان» به جای نامِبینی  که را دی« زر» یا« زال»
 

 و ز دل ولق فروشییسییت به دردی اک آن

 

 ست و دن  بیژن گیوا گویی او بور سیمند 

 

 ز نوک قل  پییدییید آدیید نیییادیید، آنچییه

 

 پییدر بییهییمیین و نییام پسییییر زال   نییام 

 (213/3311: 1333فروی، )......................

 سیت و دن  رست  زال ا گویی او روش بزرگ

 (223/3333همان: )................................

 ز تیی  و ونجر افراسییییییاد و رسیییت  زر 

 (113/2239: همان).................................
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 سییییت یرقوبیییان را ویالف تو رانییده 

 

 بردکمان برد به که تا دسییت به تیر و ب آن

 

 ام که رسییت  زالوواندهشییاهناده همیه ب

 

 ودایگان وراسیییان نوشیییتی اول شیییرر

 

 اگییر وییواهیینییدۀ رزدییش بییه دیییییدان 

 

 کس را دسییتنبوده بود بر آن شییهر هی 

 

 زر جییز اییین ابییر و جییز دییادر زال 

 

   زرز ایییوان سییییام یییل و رسییییتیی   

 (33/1131: همان)..................................

 آد سیییام یییل و قییدر و وطر رسیییت  زر 

 (113/2933: همان)................................. 

 دییازنییدره ووان بییگهی بشیییید ز ره هفییت

 (333/3191: 1313)عنیری،                 .       

 کجیاسیییت هند و کجا نیمروز و رسیییت  زال 

 (191/1933)همان:                                               

 بییود اسییییفیینییدیییار و رسییییتیی  زر    

 (33/131)همان:                                      

 ز عهیید سییییام نریمییان و گییاه رسیییت  زر

 (133/1332)همان:                                    

 نییزادنیید  ییونییییین پسیییییر دییادران     

 (31/1333: 1331)دنو هری،                        
.

 سییتادر تدوین کتاد وود اسییتفاده کرده  شییاهناد  ابودنیییوریکه به احتمال فراوان از ثرالبی نیز 

آنگاه سییام نام فرزند وود را که از »نویسیید: گذاری دسییتان  نین دیدربارۀ نام(، 133 :1339)صییفا، 

تان و دردم سیییسیی  زر یافت یرنی پیر بزرگ که لهج  زالن گذارد و عنوان سیییمرغ بازیافته بود، دسییتا 

« الز»، به صفت «نادهگشیتاسپ »دقیقی نیز پیش از فردوسیی در  .(.12 :1313)ثرالبی، « لسیتان اسیت  زاب

.اشاره کرده است:
 

 یین دیییهمییانی دو سییییال ا بیرآدیید بیر  

 

 وورد گشیییتییاسییییپ بییا پور زالهیمی  

 (133/933: 1، آ1393)فردوسی، .........   .
.
.

.شود:دیده دی« زال»تردذی باقی دانده، صفت هنری ای که از دنجیک در اشرار پراکنده
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 بیه گیاه شییییه بدرد کمند رسیییت  زال    به گاه شانه بر او بر تذرو وایه نهد

 (239: 1333)ددبری،  ...                   
.

و صییفت « رسییت »را برای « تهمتن»صییفت هنری  زر، فروی و دنو هری جدای از صییفت زال

.ه است:تکرار شد شاهنادههایی که بارها در اند، صفتآورده« سام»را برای « سوار»
 

 ای بییه دییَیییَزد انییدرون هییزار فییریییدون 

 

 شیییجییاعییت تیو همی بسیییترد ز دفترهییا 

 

 کییارزاری کییو بییه نیییییزه  تییهییمییتیین  

 

 ای بییه نییبییرد انییدرون هییزار تییهییمییتیین  

 (219/1331: 1333ی، )فرو                   .    

 حدیث رسییت  دسییتان و نام سییام سییوار   

 (11/1113)همان:                                               

 کیینیید سییییوراخ در گییوش تییهییمییتیین  

 (33/1213: 1331)دنو هری،                        
.

، رودکی نیز در اشرار وود شیاهناد  ابودنیوری همچنین پیش از هم  این شیاعران و حتی پیش از  

.ها دارد:و این نشان از قددت کاربرد این صفتبرای سام آورده است را « سوار»صفت 
 

 سیییام سیییواری کیه تیا سیییتیاره بتیابد    

 

 اسییییه نبینیید  نو سیییوار بییه دیییدان 

 (33/321: 1333)رودکی، .............. ..  
.

عیر فردوسی و حتی پیش از ه آثار شیاعران و نویسندگان  های هنری در شیواهدی که از صیفت  

های هنری و کاربردشیان حاصل والقیت فردوسی در نظ   دهد که ولق صیفت بیان شید، نشیان دی   او

 اند.به این کتاد راه یافته شییاهناد  ابودنیییوریبه احتمال فراوان از دنبع او یرنی  ها آننبوده و  شییاهناده

ن در کاربرد واژگاوده و نهایت کوشییش وود را دترهد ب به دنبع وود بسیییار شییاهنادهفردوسییی در نظ  

دشاهده  شییاهنادهواژگان تازی در  یکاربردک ووبی از کرده اسیت و این دوضیو  را دا به   اصیلی دتن 

اند و  هار دوبد سییالصورده از  هار شییهر گرد آدده»نویسیید: ریاحی در این زدینه دی  نان کهکنی ، دی

فته عربی در آن به نسبت آثار دیگر آن عیر کمتر به کار ر تطبراً لیااند که اند... و کتابی نوشتهنشیسیته  

ها برد که فردوسی آن کتاد را شود. سالبوده، و این ویژگی در دیبا   آن که در دسیت است دیده دی 

از  .(13 :1339)ریاحی، « تاو ه  به همین دلیل الفاظ تازی فراوان نیسیی شییاهناد در  ،به نظ  درآورده

 ریابودنیو شاهناد بر اسا   فردوسی صفت را-اسی   هایترکیههای هنری و صیفت احتماالً  این رو



  دومشمارۀ                                      جستارهای ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                                                     33

 یناد ودانیز بر اسییا  ترجم   شییاهناد  ابودنیییوریکتاد  ،دانی طور که دیو همان بردهکتاد وود  به

صفت -اس  هایترکیهتوانی  استفاده از پس دی .است پهلوی توسیط  هار دوبد زرتشیتی تدوین شده  

 نسبت دهی .   وداینادههای هنری را به این کتاد یرنی ری و به طور کلی کاربرد صفتهن

های وود استفاده طبق دطالرات پری در ادبیات شیفاهی، شیاعرانی که از روشیی شفاهی در سروده   

 دراز این رهگذر برند. صییفت هنری را برای پر کردن وزن شییرر به کار دی -های اسیی کنند، فردولدی

 آناز  هاییبوده که یا تمادی آن و یا بصش پهلوی اثری ودایناد کنی  که ن احتمال را دطرح دیاینجیا ای 

صفت هنری در آن برای پر -های اس شده بود و فردول تدوین و تنظی  شفاهی هایبر اسیا  سیروده  

سانی اشده است. برای بررسی این احتمال باید به ادبیات دورۀ ساستفاده دی سیطرهای شیرر  کردن وزن 

 و حتی پیش از آن به ادبیات دورۀ اشکانی نگاهی بیندازی .  

های پادشاهان شیدند به وواندن و اجرای داسیتان  نادیده دی« گوسیان »در دورۀ اشیکانی کسیانی که   

ردند و کهای ایران باستان را در اشرار وود دنرکس دیاین نقاالن ونیاگر، سنت گذشیته دشیهور بودند.  

ند کاز نسییص  وطی دتنی دانوی یاد دی 1بویس  نان کهو نگهداری تاری  ایران بود. حفظ  ها آنو یف  

دانند یک گوسییان که در ددح پادشییاهان و » بازسییازی شییده و در آن گفته شییده:  2هنینگکه توسییط 

 .(313 :1313بویس، « )آوردگوید و وودش هی   یز به دست نمیقهردانان باستان سصن دی

های حماسی و پهلوانی باستان اشاره شده است. ها در ارائ  داستانقش گوسیان در اینجا آشیکارا به ن 

و داسیییتانی که توسیییط  3همچنین بویس دربیارۀ آدوزش نقیالی در دوران پارتی به سیییصن اسیییترابو  

  و در ترلیاسترابو در دورد استفاده از نقالی »گوید: کند و دیبازسیازی شیده، اشیاره دی    3دجیسیترو  

با آواز و بدون آواز، اعمال ودایان »دارد که درلمان گوید و ا هار دیسیییصن دی پارتی تربیت در دوران

ور ها برد توسط گریگتوان به داسیتان فارسیی که قرن  این نظر را دی«. دادندو نجبا را یکایک شیرح دی 

ا دن از دروت ادّ»نویسیید: دجسییترو  بازسییازی شیید، پیوند داد. گریگور در صییحبت از دروتان دی 

های کو ک بربط ها آنبریدند و با هایی دیشیییود از آن شیییاوهسیییت  نیام وواه  برد کیه گفته دی  ر

گرفت که بی هی  دشکلی نواوتن را یاد گرفته بودند، درست سیاوتند که در اوتیار جوانانی قرار دی دی

سیییاوتند و اشیییرار هودر را به های دروت ضار دیهای کو ک را از شیییاوهها که بربطدیانند یونانی 

                                                           
1.... . . .. . . .. .
. ... ... ..... . .. . ...
. ...... . . . .... .. . . .. . .. .. . . .
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ندان ها برای ترلی  فرزانند یونانیدهد که ایرانیان نیز داین گفته نشیییان دی«. کردندصییورت کُر اجرا دی 

 .(313 :همان« )دادندشرر را نیز دورد استفاده قرار دی ،وود، هنگام نواوتن بربط

ای برووردار بوده اسییت و ادبیات شییفاهی از اهمیت ویژه ،توان گفت که در دورۀ اشییکانیپس دی

 باشد. بویس نیز آثار دردودیهای کهن ایران، از همین دوره شکل گرفته  ه بسیا هسیت  اصیلی داستان   

گی دهد، از جمله بصش بزرها نسبت دیرا که تا به ادروز به صیورت ضیر دسیتقی  حفظ شده به گوسان  

 به دفرات نادرین از دنابع پارتی»اثری که به گفت  او  داند؛ها دیوسییی را از آثار گوسییانفرد شییاهناد از 

اشکانی، در دورۀ حکودت ساسانیان، ونیاگری در پس از دورۀ  .(312 :1313بویس، « )دور شیده است 

شییدند، سیینت نوازندگی و ووانندگی  گفته دی« رادشییگر»یا « نواگر»ایران رشیید کرد و کسییانی که  

هونیاگر )ونیاگر( نیز دانند گوسیییان »نویسییید: های پارتی را اداده دادند. در این باره بویس دیگوسیییان

برده بود که در صییورت دروواست از وی، بالبداهه آشیکارا یک سیری دوضیوعات سینتی را به ارث     

افزود که  ها آنهای وودش را نیز به سیاوت و به عالوه، اشیرار دصتلفی از ساوته  شیرر دی  ها آنروی 

 .(313 :همان« )شدبه همراهی یک آلت دوسیقی ووانده دی

انان شیاهان و پهلو های پادنماید که همین ونیاگران دورۀ سیاسیانی، داسیتان    ندان دور از ذهن نمی

های پارتی آدووته بودند، در دجالس گوناگون اجرا که از گوسان ایگذشیته را بر اسیا  سنت شفاهی  

ها که به یزدگرد سییوم، این داسییتان  هانی  ون بهرام گور، وسییرو پرویز یاکردند و در زدان پادشییادی

آوری و دکتود شد و به ووانند، جمعدی داینادهودر کتابی که آن را  ،شده بودشییوۀ شیفاهی سیروده    

 ت گرفته از سیینت ونیاگریئرا نشیی کارناد  اردشیییر پاپکانو  وداینادهبویس آثاری  ون  ،همین واطر

 های کهن تاریصی را در دورۀتوان گفت که داسیییتانبا توجه به شیییواهدی دی. (333 :همان) دانید دی

و به  اشتندد یوبدان زرتشتی نیز در این کار نقش دهمبلکه د ،کردنداجرا دی سیاسیانی نه فقط ونیاگران  

آدده  داینادهوکند که نادشان در بینی  که نویسینده به دوبدانی اشاره دی دی بندهشهمین دلیل در کتاد 

ند. این دوبدان دوده ووانند، از این تصم  دنو هراز همان  وداینادهدیگر هم  دوبدان را که به » اسیییت:

 .(113 :1319، دادگیفرنب « )ند، همه را از همان دوده وواننداکنون هست [که]نیز 

 از روی آن شییاهناد  ابودنیییوریهای همان کتابی اسییت که داسییتان وداینادهاگر ببذیری  که این 

ی دصتلف هاکند که بصشبه دوبدانی اشاره دی بندهشتوان نتیجه گرفت که نویسیندۀ  ترجمه شیده، دی 

 ،ن دلیل نادشییان در این کتاد نوشییته شییده اسییت. از سییوی دیگر  یاند و به هماین کتاد را سییروده
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های ها و داسییتانها به بروی از شییصییییتدانند یشییت اوسییتاهایی از در بصش ،دانی طور که دیهمان

و  اوستادهد که پیوندی تاریصی و دذهبی دیان همین دوضیو  نشیان دی   .اسیت  اشیاره شیده   شیاهناده 

ها وجود داشییت که دوبدان زرتشییتی را حتی در دورۀ اسییالدی به حفظ و نگهداری این کتاد ودایناده

 های دینی، تاریصی، تفسیریتوان گفت که دوبدان به روش شفاهی سرودهداشیت. از این روی دی وادی

ادبیات شییفاهی در دورۀ سییاسییانی از    ،دانی دی  نان که د.کردنو اوراد را در دجالس دصتلف اجرا دی

 دادند و حتیای برووردار بود تا آنجا که سییصن شییفاهی را بر سییصن دکتود ترجی  دی اهمیت ویژه

های اددر کت» شد.کتاد دینی زرتشیتیان به صیورت شفاهی در دیان دوبدان حفظ و ووانده دی   اوسیتا 

سنت  دانستند. توجه بهو تفسیر آن را از حفظ دی اوستااسیت که هم   پهلوی ضالباً از دوبدانی یاد شیده  

 را ایزد این دین را »پرسد که: بُصت داری دسیحی دی»آدده است:  دینکردشیفاهی تا آنجاسیت که در   

را  گفت و برای آن دتن نوشت  کادلی نیندیشید، بلکه فردود که آن اوسیتا ای به نام به زبان ناآشینای نهفته 

 به دالیل بسیار، دنطقی است» :و در جواد آدده اسیت که « گفتار( حفظ کنند؟ )به شیفاهی  به صیورت 

 .(13 :1331)تفضلی، « تر بدانی که سصن شفاهی زنده را از صورت دکتود ده 

پس  ،ارزش و اهمیت بیشیتری نسییبت به صییورت دکتود آن داشته  اوسیتا اگر صیورت شیفاهی   

ن ادّا دلیل دکتود کرد شده است،شفاهی سروده و ووانده دینیز باید به صورت  وداینادههای داسیتان 

ه تفضییلی اشییار  نان کهپیوند زد.  اوسییتاتوان به دکتود کردن ها در دورۀ سییاسییانی را دیاین سییروده

 که را کتابت کنند، عمدتاً انتقادهایی بود اوسییتاکند، عادلی که روحانیون زرتشییتی را بر آن داشییت تا دی

نه فقط به این انتقادها پاسییی   اوسیییتابا دکتود کردن  ها آن کردند،دی ها آندیان صیییاحه کتاد از ا

 :1331از آن اسیتفاده کنند )تفضلی،   های دیگرینتوانسیتند برای ترویج دین در سیرزد  دادند بلکه دیدی

به  صیورت شفاهی  ی پادشیاهان و پهلوانان گذشیته نیز که به  ها ناداسیت توان گفت که پس دی .(13-13

شاید  و دهمی داشت دینی-، به این دلیل به صیورت دکتود درآدد که جنب  تاریصی دوبدان رسییده بود 

بود که پادشییاهان سییاسییانی و دوبدان زرتشییتی را بر آن داشییت تا برای    دینی-همین ویژگی تاریصی

 هبرا  هاهای دیگر، صییورت شییفاهی این داسییتانتبلییات سیییاسییی و دذهبی وود در ایران و سییرزدین

ا دسییت ده نیز دانند شییاهناد  ابودنیییوری ب وداینادهادّا افسییو  که کتاد ، صییورت دکتود درآورند

فردوسییی که به  شییاهناد با تادل در دتن  این کهای بررسییی آن نداری  جز نرسیییده اسییت و دا راهی بر

ابودنییییوری  شیییاهناد و  وداینادههای ادبی ، به بروی از ویژگیبه وجود آددهنوعی از این دو کتاد 
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ه بتوان به شواهدی دست یافت که فردوسیی دی  شیاهناد  ا دقت در آیا بدسیت یابی . حال باید دید که  

این  ،پس از نگارشهای دنظوم آن ای که داسیییتانودایناده د؛پهلوی اشیییاره کن اینیاد  وید ظوم بودن دن

 د؟به روش نقالی و ونیاگری اجرا شو که قابلیت را داشت

ترین ، بیشیافتهاوتیاص  ها آنکه به پادشیاهی سیاسانیان و وقایع دوران    شیاهناده هایی از در بصش

« ورپادشاهی بهرام گ»ها در بینی  که نصستین اشاره به این داستانهای حماسی دیها را از داسیتان روایت

هایی  ون داسیتان جمشید و  ها و در راه شیکار، داسیتان  قابل دشیاهده اسیت. برای این پادشیاه در بزم   

های کهن شیاهی بهرام گور، داستان شید و این وود نشیان از آن دارد که در زدان پاد  فریدون ووانده دی

این صییورت شییفاهی بر  ،بینی طور که دیادّا همان شییدند،شییفاهی در دجالس بزم اجرا دیبه صییورت 

.:ودشووانده شده، اجرا دی «ناد  باستان»اسا  کتابی که 
 

 هیمییان شییییه  و دجلس بیییاراسیییتی 

 

 دسییییت  یبیش هردز کییدوییدای  ه بیی

 وییوانییدنییدهییا هییمیییو داسیییتییانا بیر 

 

.نییادیی  بییاسیییتییان وییواسیییتییی  هییمییان  

 (323/311: 3، آ1393فردوسی، )  ..........

 رایسییییوی راسییییتییش دییوبیید پییاک 

 ز جیی ّ و فییریییدون سییییصیین رانییدنیید

 (311-321/313همان: )........................
.

 ، داسیتان کتابی دهد ازدسیتور دی  او نیز در دجلس بزمبینی  که همچنین در داسیتان بهرام  وبینه دی 

.ووانده شود: است های اسفندیارشرح دالوری که« ووانهفت»
 

 بییفییردییود تییا وییوان بیییییاراسییییتیینیید  

 رادشیییگییری گیفییت کییادییروز رود ه بیی

 وییواننییصییوانییییی  جییز نییادیی  هییفییت 

 

 دیی و رود و رادشیییگییران وواسیییتنیید  

 بیییییارای بییر پییهییلییوانییی سییییرود    

 ووانه یین دی گسییییاری  لصتی بیی ا بیر 

 (1131-313/1132 :3همان، آ)..............

های شییهریاران پیشییین را از کتابی وواهد دردی کهنسییال را بیاورد تا داسییتانپرویز دی و یا هردز از

.برای او بصواند:
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 دانیینییده دییردی کییهیین  هکیی دگییر آن

 نییوشییییتییه یییکییی دفییتییر آرد دییرا   

 

 کییه از شییییهییریییاران گییزارد سییییصیین 

 بییدان درد و سییییصییتییی سییییرآرد دییرا

 (13-13/11 :9همان، آ).....................
.

ود و دوسیقی واصی سیر  باهای پادشیاهان و پهلوانان گذشیته در دجالس بزم گویا   وواندن داسیتان 

وواندند و دوسییییقی هماهنگ با آن را با دی« سیییرود پهلوانی»سیییرودی که آن را  همراه بوده اسیییت؛

س ار پنصستین ب شاهنادهنواوتند. این سینت نقالی و ونیاگری در  سیازهایی  ون نی و رود و بربط دی 

های رست  در این دالوری داستانِ ،شیود، هنگادی که ونیاگران از نبرد رسیت  و واقان  ین دشیاهده دی  

.ووانند:بر سرود پهلوانی دی ،نبرد را با نواوتن سازهایی  ون نی و رود
 

 های رسیییت  به نای و به رودسیییصن

 

 بیگیفیتینیید بیر پیهیلیوانیی سیییرود          

 (333/1333 :3آهمان، )................. 
.

دیار، ووان اسفناشیاره شید، رادشگری بر اسا  داستان هفت    نان کهدر داسیتان بهرام  وبینه نیز  

.وواند:دژ با سرود پهلوانی دیهای اسفندیار را در روییندالوری
 

 بیفیردیود تییا ویوان بییییاراسیییتیینیید     

 رادشیییگری گفییت کییادروز روده بیی

 

 دی و رود و رادشیییگران وواسیییتنیید 

 بیییییارای بییا پییهییلییوانییی سییییرود  

 (1133-313/1132: 3آهمان، )........
.

.دهد:که رادشگر ویژۀ وسرو پرویز بود، برای او سرود پهلوانی سر دی« باربد»و نیز 
 

 زننییده بران سیییرو برداشییییت رود

 

 هیمییان سییییاوتییه پهلوانی سیییرود  

 (223/3132: 9همان، آ)..................
.

هن در بزم و دجالس شیییادوواری و کهای نکتی  قیابل تادل در ابیات دورد نظر، وواندن داسیییتان  

های پهلوانی دنظوم را از کتابی همراه گسیاری اسیت. در این دجالس، رادشگران یا ونیاگران، داستان  دی

با ای را توان وجود وداینادهاز این روی دی وواندند.بیا دوسییییقی و آواز برای پادشیییاه و درباریان دی 

هایی شییکل گرفته بود که این ای که با گردآوری داسییتانودایناده های دنظوم دحتمل دانسییت؛داسییتان

شییدند و پس از های شییفاهی ووانده دیها پیش از دکتود شییدنشییان به صییورت سییروده  داسییتان
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توسییط ونیاگران و رادشییگران در دجالس این قابلیت را داشییتند که  ،آوری و دکتود کردنشییانجمع

پادشییاهان، داسییتانی از آن انتصاد و همراه با دوسیییقی و   گوناگون به دقتضییای حال و یا به وواسییت

 .شودسرود پهلوانی ووانده 

 گیرینتیجه -3

شفاهی  هایهای به کار رفته در سییرودهیکی از تکنیککه  نتیجه گرفتتوان دطاله یاد شیده دی  از

 شفاهی و نقش دهمی در وزن هجایی اشرار شدههای دصتلف دنتقل که نسیل به نسیل به شاعران دوره  

را شییاعران به صییورت یک  هاترکیه. این ه اسییتصییفت هنری بود-اسیی  هایترکیه، کاربرد هداشییت

 اشرر وود ر بصشی از وزنگونه کردند و ایندی تکرارفردولِ از پیش سیاوته در سیطرهای شیرر وود    

و  یلیادا. این ویژگی ادبی نه تنها در آثار کهنی  ون کردنددیثابت پر  هجاهاییبا و بیه صیییورت دنظ   

های حماسی گوسالرهای هسرودروز دانند ی ادای شیفاه هبلکه در سیروده  ،شیود یهودر دیده د ادیسی  

د و تاکی تااوسهای صفت هنری در یشت-اس  هایترکیهکاربرد  ،. در ایرانرودنیز به کار دیبوسینیایی  

نی دی های کهنِدر سییروده تکنیک شییفاهیدهد که این نشییان دی آن دوبدان زرتشییتی بر حفظ شییفاهی

 .  است نقش دهمی داشته

کردند شییاعرانی  ون رودکی و دنجیک تردذی که پیش از فردوسییی زندگی دی  این کهبا توجه به 

 هایاز صفت ،اندفردوسیی آشینا نبوده   شیاهناد  و شیاعرانی  ون فروی و عنییری و دنو هری که با   

ه ک نتیجه گرفتتوان اند، دیبرده، در آثار وود اسییتفاده کرده به کار شییاهنادهی که فردوسییی در اهنری

 را به احتمال فراوان ها آنو فردوسی  نبوده شاهنادهفردوسیی در نظ    نتیج  والقیتهای هنری صیفت 

  که دانیید از سوی دیگر به دتن شیاهناد  دنظوم برده اسیت.   شیاهناد  ابودنییوری  از دنبع وود یرنی 

پهلوی بوده که به دسییتور ابودنیییور عبدالرزاق توسییط  ودایناد احتماالً ترجم   شییاهناد  ابودنیییوری

های رکیهت هار دوبد زرتشیتی که به تو  فراووانده شیده بودند، تهیه و تنظی  شده بود، از این روی   

 اد شاهنو سییبس به  وریشیاهناد  ابودنیی  پهلوی به  ودایناد به احتمال فراوان از صیفت هنری  -اسی  

ه ودایناد  پهلوی اثری بوده ک توان گفت کهفردوسیییی راه ییافتند. با در نظر گرفتن این دوضیییو ، دی 

 و بودآوری و نگارش شده رایج جمع شفاهیِهای سیروده  بر اسیا   احتماالً های گوناگون آنداسیتان 

 اگران وبه شیییوۀ نقالی توسییط ونی این قابلیت همچنان در نسییص  نگارش شییدۀ آن وجود داشییت که 
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از را به احتمال فراوان روش کار وود شیییود. این ونیاگران و نقاالن  دوبدان دورۀ سیییاسیییانی ووانده

 اهنادهشهای هنری که در سراسر به ارث برده بودند. صفت و یا از دوبدان زرتشیتی  های پارتیگوسیان 

ها همراه با نام الی دارند و احتماالً این صییفتریشییه در این سیینت نق اًاسییتفاده شییده، اسییاسیی  ها آناز 

وزن شرر وود کرد دی شاعر یا نقال کمک بهدادند که هایی را شکل دیهای داستان، فردولشیصیییت  

 .  با دوسیقی دورد نظرش هماهنگ کند کند و سبس آن رارا کادل 

این  گرفتندرسیید پادشییاهان سییاسییانی برای تبلییات سیییاسییی و دذهبی وود تیییمی    به نظر دی

های شییفاهی را به صییورت دکتود گردآوری کنند، از این روی دوبدان زرتشییتی را دو ف   سییروده

 هتر، اثر دکتوبی را تیدوین کنند که آن را ادروز هیای تیازه  آوری و سیییرودن بصشکردنید کیه بیا جمع   

ت قرار گرف ریشاهناد  ابودنیوا  نادی  و همین اثر بود که پس از اسیالم، ترجم  آن اسی  دی ودایناده

 آن را به های هنری و شیرری و ادبی آن سیبه شید شیاعران بزرگی  ون دقیقی و فردوسی    و ویژگی

در ایران پیش از اسالم به این  وداینادهشیاید سینت سرودن   د. صیورت دنظوم )نظ  عروضیی( درآورن  

های پارتی به صییورت رسیییده بود؛ فرهنگ و سیینتی که توسییط گوسییان  نیز شییاعران دورۀ اسییالدی

های ورهبه د ها آنهای شیفاهی به ونیاگران و دوبدان زرتشیتی در دورۀ ساسانی رسید و توسط   تکنیک

برد دنتقل شیید و وارثان آن کسییانی  ون دسییرودی دروزی، دقیقی و فردوسییی بودند و اکنون نوبت  

 ای بسرایند.وزن عروضی و به شیوۀ تازه را در وداینادهبود که  ها آن

 هاداشتدیا

ی سه کتاد دربارۀ فردوس»با عنوان  ایدر دقاله ، ادیدساالرو پهلوان در شاهنادهشاعر . پس از انتشیار کتاد  1

به دصالفت با نظریات دیویدسن پرداوت و به نکات قابل توجهی  ،به  اپ رسید 1333که در سال « ادهو شیاهن 

االر، )ادیدس بردال دیکلای زیر سؤع آن را بهو دناب شاهنادهاشیاره کرد که دیدگاه دیویدسین دربارۀ نحوۀ سیرودن    

ای از اسییتدالل وود در برابر در دقالهکوشییش کرد  (33-13 :1333دیویدسیین ) پس از آن .(131-112: 1331

ای به دفا  از نظر در دقالهنیز  (113-92 :1333) دیویس و دجملیه انتقیادهیای ادیدسیییاالر دفا  کن   دنتقیدان از  

 .(139-112 :1333دطلق،  ی)والق رو شدبا دقال  والقی دطلق روبهدیویدسن پرداوت که 

: 1339)هودر،  «دروشان»، با صفت هنریِ «نوزیکا»های آلودۀ ووانی  که لبا دی ادیسه شیش   سیرود در  .2

131) «sigalόenta( ». . . . ... . . . . .. . ... . . .. . . آدیده اسیییت و این صیییفت هی  هماهنگی و   (...

.» (3: 1339)هودر،  «کاواک»و یا  ها نداردها و بسیییترپوشارتبیاطی بیا آلودگی کمربنیدها، شیییال    . . .. .. .. »
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(. . . . .... . . . ...... ... « کشتی»در سیرودۀ نصست ایلیاد، صفت هنریِ  اسیت و  « تهیدیان»به درنای که  (.

توان آن را کشتی دانست. پس صفت کاواک به طور دیگر نمی ،تهی نباشید اگر کشیتی دیان  بدیهی اسیت اسیت.  

 زینتی را صفتِ ها آنهاست که پری، گونه صفت . اینضیمنی در کشیتی وجود دارد و نیازی به گفتن آن نیسیت   

 داند.دی

توان از دو دیدگاه دتفاوت بررسییی کرد. این دو باید گفت که این وزن را دی ادیسییهو  ایلیاد. در دورد وزن 3

است. از  3«سطر»اسیت. واحد اصیلی شیرر هودر     2«های درونیوزن»و دیگری  1«های بیرونیوزن»دیدگاه یکی 

از یک هجای بلند و دو هجای کوتاه  شود؛ پنج رکن اولقسی  دیش رکن تهای بیرونی، هر سیطر به ش نظر وزن

(؛ این تیییر در ——تواند به یک هجای بلند تبدیل شییود )( تشیکیل شییده اسییت و آن دو هجای کوتاه دی ∪∪—)

شییادل دو هجاسییت؛ اولی بلند و دودی، بلند یا کوتاه. به یک سییطر  رکن آور افتد.ه ندرت اتفاق دیرکن پنج  ب

  گویند. طرح این وزن بدین شییکل اسییت:دی 3«دسیید ِ یک هجا بلند و دو هجا کوتاه»رح وزنی، یک از این ط

—∪∪...—∪∪...—∪∪...—∪∪...—∪∪...—...
های بیرونی، بر اسییا  درز کلمات و نحوۀ قرار بر والف وزن ادیسییهو  ایلیادهای درونی در وزن

های درونی، وزن دسد  هودر به  هار آید. از نظر وزندر یک سیطر از شرر به وجود دی  ها آنگرفتن 

در  ها آنها با کلمات و درز حسیییِ . این بصشگوینددی 1«کوال»شییود که به هر بصش بصش تقسییی  دی

یا « وقفه»شییود. اگر درز دیان دو کلمه در وسییط یک رکن قرار گیرد، آن را  یک سییطر دشییص  دی 

ها این وقفه .نادنددی 3«شیییکاف»گویند و اگر درز کلمات در پایان رکن قرار گیرد، آن را دی 1«سیییکته»

کند، این دو نیمه در عمیل کرده، هر سیییطر را بیه دو نیم  نابرابر تقسیییی  دی   دیاننید ییک ویرگول )،(   

.)دهد را شییکل دی ادیسییهو  ایلیادهماهنگی با ه  وزن درونی  .. .. ... . . . ... . . رار در اشیی (.....

.یا وقف   ..هودر، یک وقفه )سیییکته( پس از اولین هجای کوتاه رکن سیییوم ) .. . . . ( آدده که هر ..

 دشص  شده است:« ..»با عالدت  سطر زیرکند. نشان  وقفه در سطر را به دو نیم  نابرابر تقسی  دی
»cae gar egô theόs imi, genos de moe enthen hathen soe, «) . . . . .... . . . .... ... . .... ( 

—∪∪...—∪∪...—∪..∪...—∪∪...—∪∪...—.. .
                                                           

. ... . ... . . .. ... .

. .... . .. . . .. ... .

. ... .. . .

. ..... . . .... . .. .. .... ....

. ... . ... .

. ... .. . . . . .

. ... ... .... . . . .... .... .

. .... .. . ..  
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 (.33: 1339)هودر، « ام که تو از او هستی یافتیآدده دن نیز از ودایان ؛ دن از همان پدری پدید»

یییا وقفیی   ..عیالوه بیر این وقفییه، وقفیی  دیگری پس از اولین هجییای بلنیید رکن  هییارم )  

. . . . .. . . .. . ..  دشص  شده است:« ..»آدده که نشان  وقفه در این طرح با عالدت  (.

».. . .. ᾽.apamibόmenos prosephê, polymêtis Odysseus  «) . . . . .... . . . ... ...... . . ... . . ( 

—∪∪...—∪∪...—∪∪..—.. .—..—∪∪...—.. .. 
 (.132: همان« )... ویز داشت، او را در پاس  گفت:اولیس که جانی نیرنگ»

های درین وزنی وجود ها و کلمات واص در شکلدر اشیرار هودر، تمایل زیادی در تکرار عبارت 

رود. اگر دا به های دشیییصییییی به کار دیدارد، این تکرارها بیشیییتر در انتهای سیییطرها و در دوقریت

دقت کنی ، وواهی  دید که بسیییاری از این  ادیسییهو  ایلیادصییفت هنری در وزن -اسیی  هایترکیه

لی صفت هنری، فردو-شود، بدین شکل که یک اس ها در یک شیکل وزنی دشص  استفاده دی ولفرد

آشییییل دینوی، آن وداوند پاهای نسیییتوه و » ، دانندیابدتا پایان سیییطر اداده دی ..اسیییت که از وقف  

.)« نییافیرسیییودنیی   . . . .. . . . .. . . . . .... . « آتنییا، وییدایی کییه دیییدگییانی زنگییارگون دارد»و  (.

(. . .. .. . . . . .. .  دانندیابد، تا پایان سیییطر اداده دی ... فردول دیگر، فردولی اسیییت که از وقف  (..

.« )اولیس هوشیییمنیید» . .. . . ... . . . . . . . .« )آگییادمنون توانییا»و  (. ... . . . . . . . . . این . (.

توانند هجاهای باقی دانده را پر کرده، وزن شیییرر را کادل کنند. به عنوان د ال، های نادگذاری دیفردول

.»گذاری بینی  کیه فردول نام ، سیییطر زیر را دیایلییاد پنج بیار در   . . . . . . .. . . . . . . . . . یرنی  «.

.در آن به کار رفته است:« آگادمنون پادشاه جنگاوران»
».. . .. ᾽.. . .. .. .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . «) . . . . .... . . . .... ... . . ... . . ( 

 (.193: همان« )... پس پادشاه جنگاوران، آگادمنون، او را در پاس  گفت:»

 ..از وقف  « آگادمنون پادشییاه جنگاوران»و سییبس فردول  یابداداده دی ..در اینجا جملهتا وقف  

تواند با فردول دیگری که از نظر کند. همین جمله دیتیا پایان سیییطر آدده، هجاهای باقی دانده را پر دی 

ای ه، جایگزین شییود. د الً سییطر زیر را با فردولباشییدیکسییان « آگادمنون پادشییاه جنگاوران»وزن با 

.ار در ایلیاد دشاهده کرد )توان هشت بگوناگون، دی .. .. ... . . . ... . . .....) 

، ی استو سنت گردداگر ببذیری  که این سیبک فردولی به نسیلی از شیاعران پیش از هودر بازدی    .3

باید شییواهدی از این بیان فردولی را نیز در آثار پیش از هودر جسییتجو کنی . پژوهشییگران با کشییف   

، ها آنپیش از دیالد( و ردزگشییایی وط  1333) 3«دایسییینی»یا  «دوکنای»هایی از شییهر باسییتانی  کتیبه
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های قدیمی گویش حماسی با شیکل  ها آندسیت آوردند که با دقایسی    ه شیواهدی را از بیان فردولی ب 

های هودری ها و اشییییا، این احتمال را دطرح کرد که بروی از فردولاز دکان ایلیاددیاننید توصییییفات   

.....) بازگردد دوکنایدمکن است به اهالی شهر باستانی  . . . .. .... . . . ... .)..

از شییمال یونان به این سییرزدین وارد  ،ای از گروه هندواروپایی بودندکه شییاوه دوکنایدردم شییهر 

پیش  1113و این فرهنگ دروشان توسط دوآ دهاجمان در  سیال پیش از دیالد دسی (  1933ند )شید 

 های بردیهایشییان از طریق سیینت شییفاهی به تمدنها و افسییانهو فقط اسییطوره از دیالد از دیان رفت

توان های یونانی قرار گرفت. با شییواهد دوجود دییونان رسییید و اسییا  فرم حماسیی  هودر و تراژدی

دارند و از این ادبیات به قرن هشییت   دوکنایهای هودری ریشییه در ادبیات دردم شییهر  گفت که فردول

.) اندند و در این دوره رواآ یافتهاپیش از دیالد یرنی زدان هودر رسیده ... ... . . . .... ...). 

نند( کزندگی دی« قره طاضی»ویژه کسانی که در درز قدی  هپری دشیاهده کرد که دردم بوسینی )ب   .1

اشیرار سینتی و حماسیی وود را در طول اجرا درموالً در  هار یا پنج هزار سطر و گاهی نیز تا شانزده    

 ،اجرای گذشییت  آن نیسییتادّا اجرای دوبارۀ این اشییرار هرگز شییبیه به  ،ووانندهزار سییطر با آهنگ دی

توانسییتند یک آهنگ را دو بار دقیقاً به همان شییکل اول بسییرایند؛ زیرا این اشییرار  یرنی این نقاالن نمی

ها بود که به صییورت شییفاهی و سییینه به سییینه به شییاعر دنتقل شییده بود و شییاعر ای از ترانهدجموعه

ها را با ردولهای دصتلف داسیتان را به صیورت فردول در اوتیار داشت و در حین اجرا، این ف  قسیمت 

روده ها، داسیتان س یه فردولگونه با تنظی  و ترکداد و اینوالقیت و اسیترداد وود در کنار ه  قرار دی 

 به همین .ها به شکل دیگری در کنار ه   یده شونددمکن بود این فردول ادّا در اجرای دوباره شید، دی

.گرفت )ها به وود دیولای از ترکیه فرددر هر بازآفرینی، شییکل تازه داسییتان ،واطر . ... ... . . . ..

....) 

. :کرو اشرار اسالوهای جنوبی  ادیسهو  ایلیادهایی از د ال برای دیدن. 1 . ... ... . . . ... . .. 

ها توسط شاعران و های حماسیی باستان حاصل یک سنت درددی بوده که قرن . سیرودن داسیتان  3

دصاطبانشیان تکادل یافته اسیت. البته این دوضیو  به این درنا نیست که استرداد فردی هی  گونه نقشی    

ها و ابزارهای ادبی آرایه توانسییتر سییبک سییرایش این آثار نداشییته اسییت. یک شییاعر والق دی   د

ارسیییطو به برتری هودر نسیییبت به شیییاعران و   نان کهگونی را برای بیان ایدۀ وود انتصاد کند. گونا

شرر حماسی اشاره کرده است:  ابتدایی در سازداندهی دواد اولی  نویسیندگان دیگر شیررهای حماسیی   
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نکت  دیگر این اسییت که انوا  شییرر حماسییی ه  همان انوا  تراژدی اسییت.  ون شییرر حماسییی نیز »

بیان  درو یا  دمکن اسیت دربوط به وصف سیرت باشد همچنین  .اسیت بسییط باشید یا درکه    دمکن

گونه شییرر نیز به اسییت نای آواز و دنظرۀ نمایش باید یکی باشیید. شییرر    این ای دردانگیز. اجزایواقره

حمیاسیییی نیز دیانند تراژدی ه  به دگرگونی حاجت دارد، ه  به بازشیییناوت و ه  در آن ذکر واقر    

ها باید اندیشه و گفتار آن ه  وود باشد. تمام این ادور را اولین نگیز در کار اسیت. گذشیته از این  دردا

 ایلیادبیار هودر دراعیات کرده و وود ه  از عهده برآدده اسیییت. از دو دنظود  او، یکی که عبارت از   

تانی است اشد، داسب ادیسه که باشید، داسیتانی ساده است که بر وقایع دردانگیز دشتمل است و آن دیگر  

ر هود ،هاها و دربوط است به ویلت و سیرت اشصاص، گذشته از ایندرکه، دشیحون از بازشیناوت  

از حیث گفتار و از حیث اندیشییه ه  بر هم  شییاعران دیگر برتری جسییته اسییت... در بین اوصییاف و 

ت که از هم  س، این دزیت ه  دصیوص اودزایای دترددی که هودر را دسیتحق ددح و ثنا کرده است 

داند شیاعر در دنظود  وویش تا  ه حدودی حق دارد دداول  شییصیی بکند  شیررا تنها کسیی که دی  

هودر اسیت. در حقیقت، شیاعر از پیش وود باید ویلی ک  سصن بگوید؛ زیرا اگر جز این باشد، شاعر   

 .(113-119: 1313)ارسطو، « نیاورده است دیگر تقلیدی به جا

فردوسییی )رک:  شییاهناد  صییفت هنریِ-های اسیی های بیشییتر دربارۀ فردولد البرای دشییاهدۀ  .3

 (.139-133: 1393، دحمودی الهیجانی

دحمود  یرادشیاید تییور شیود که اشیارۀ نویسینده یا نویسیندگان تاری  سیستان به فردوسی و       . 9

ساالر باشد، ادّا ادید .قه. 333ترین تاری  تنظی  این کتاد یرنی سال در قدی  شیاهناده دلیلی بر شیهرت  

الحاقی این داسیییتان در  اای، بصش دربوط به دالقات فردوسیییی و دحمود در این کتاد را جزدر دقاله

 .(193-193 :1331)ادیدساالر،  داندهای برد دیقرن

 نامهکتاب

 تهران: ادیرکبیر. .کودعبدالحسین زرّینترجم   .ارسطو و فن شرر .(1313) .ارسطو

تهران: بنیاد دوقوفات . شییناسییی و دباحث دیگر ادبیجسییتارهای شییاهناده .(1331) .دحمودادیدسییاالر، 

 دحمود افشار.
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ترجم  دهری  .«ایران در ونیاگری هایتسیین و پارتی هاینگوسییا» .(1319و  1313) .بویس، دری

 .333-311ص   .13و  11 . ش یستا .شرفی

 تهران: اساطیر. .دو جلد .هایشت .(1333) .پورداود، ابراهی 

 تهران: سصن. .به کوشش ژاله آدوزگار .تاری  ادبیات ایران پیش از اسالم .(1331) .تفضلی، احمد

 .ترجم  دحمد فضییائلی .تاری  ثرالبی .(1313) .ثرالبی نیشییابوری، عبدالملک بن دحمد بن اسییماعیل 

 تهران: قطره.

به کوشییش علی  .دقاالت دربارۀ شییاهناده(های کهن )برگزیدۀ گل رنج .(1332) .والقی دطلق، جالل

 تهران: درکز. .دهباشی

-112ص   .3 . شده  سال. شناسی ایران .«در پیرادون دنابع فردوسیی ».(1333) _______________ .

139. 

ص   .2و  1ش  .سال هفت  .ناد  ایران باسیتان  .«از شیاهناده تا ودایناده ( »1331) _______________ .

3-119. 

تهران:  .زیر نظر کا   دوسییوی بجنوردی .تاری  جادع ایران .«نادهودای» .(1393) .ابوالفضییلوطیبی، 

 های ایرانی و اسالدی(.المرارف بزرگ اسالدی )درکز پژوهشةدرکز دائر

 .ترجم  فرهاد عطائی .ادبیات تطبیقی و شیرر کالسییک فارسی )هفت دقاله(   .(1333) .دیویدسین، الگا 

 تهران: فرزان روز.

 تهران: تاری  ایران. .ترجم  فرهاد عطایی .شاعر و پهلوان در شاهناده .(1333) .یویدسن، الگاد

 .1 . شسال ده  .شناسیایران .ترجم  سیرید هنردند  «.فردوسیی دسیال  دنابع  » .(1333) .دیویس، دیک

 .113-92ص  

 .جلیل دوستصواه ترجم . های نواوسیتایی رهیافتی به گاهان زرتشیت و دتن  .(1331) .رایشیلت، هانس 

 تهران: ققنو .

 . اپ دوم .پژوهشیییرح و توضیییی  دنو هر دانش .دیوان رودکی .(1333) .رودکی، جرفر بن دحمید 

 تهران: تو .

 تهران: طرح نو. .فردوسی .(1339) .ریاحی، دحمدادین

 تهران: آگاه. . اپ سیزده  .ویال در شرر فارسی صور .(1333رضا. )کدکنی، دحمد شفیری
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 تهران: آگاه. . اپ دوازده  .دوسیقی شرر .(1339) ____________________ .

 تهران: ادیرکبیر. .سرایی در ایرانحماسه .(1339) .اهللصفا، ذبی 

تهران:  . اپ دوم .تیییحی  سییید دحمد دبیرسیییاقی .دیوان عنیییری بلصی .(1313) .عنیییری بلصی

 کتابصان  سنایی.

 .به کوشش دحمد دبیرسیاقی .دیوان حکی  فروی سیستانی .(1333) .فروی سییستانی، علی بن جولوغ 

 تهران: زوّار. . اپ هشت 

 .به کوشش سرید حمیدیان فردوسی )بر اسا   اپ دسکو(.شیاهناد    .(1393فردوسیی، ابوالقاسی . )  

 تهران: قطره. . اپ سیزده 

 تهران: تو . .دهرداد بهار . گزارشبندهش .(1319) دادگی.فرنب 

: تهران .جلد دوم .به کوشیییش عبا  اقبال آشیییتیانی. بیسیییت دقال  قزوینی .(1332) .قزوینی، دحمد

  اپصان  دجلس شورای دلی.

 .رسال  دکتری .های هنری در شاهناد  فردوسیتحلیل صیفت  .(1393) .دحمودی الهیجانی، سیید علی 

 نجف آباد: دانشگاه آزاد اسالدی.

 تهران: پانو . .بی دیوانشاعران  .(1333) .ددبری، دحمود

 تهران: دوسس  دطالرات و تحقیقات فرهنگی. .فردوسی و شاهناده .(1319) .درتضوی، دنو هر

تهران:  . اپ پنج  .تیییحی  دحمد دبیرسیییاقی  .دیوان دنو هری دادیانی .(1331) .دنو هری دادیانی

 زوّار.

 فروشی ویام.ادتهران: کت . اپ دوم .فردوسی و شرر او .(1332) .دینوی، دجتبی
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