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سپاري   و گوشردوسي و نقش آن در انتظارآفريني گزيني ف واژه

  خواني به شاهنامه

  ∗∗∗∗فريده وجداني
  چکيده

 در تـاريخ  اي بس کهن  در مجالس سابقه  ت و غيره  ه، رواي بازگوکردن يا خواندِن داستان، قص    
صورت  هِقسمي از اين سنت در روزگار فردوسي نيز رواج داشته و ب. زمين دارد فرهنگي ايران

ضوع و اميدي که به خـوانش     با علم به اين مو     حکيم توس . است  خواني ظهور يافته   شاهنامه
داللت دارند  " صدا"کارگيري برخي واژگان که بر مفهوم        ، در به   است داشته  خويش   نامورنامة

 را  شـاهنامه طريق اسـباب فزونـي اشـتياق شـنوندگاِن           بسيار هنرمندانه رفتار کرده و ازاين     
  .فراهم آورده است

دهد که فردوسي براي القـاي        تحليلي نشان مي   ـ  ش حاضر با استفاده از روش توصيفي      پژوه
ود يـا خـ   اند،    معنايي بسيار فراخي داشته    نة يا دام  ا برگزيده است که   واژگاني ر " صدا"مفهوم  

رگيري ايـن   کا ترتيب هنگام به    است و بدين    ها برآمده آن   معنايي نةسازي دام  صدد گسترده در
يـا همـان مـصداق      " صـدا "وليـد    حواس شنونده را به يافتن منبع ت       واژگان، ضمن آنکه تمام   

، تعليق و انتظـاري خُـرد و کوتـاه پديـد آورده اسـت کـه وقتـي قـريِن                      است دهمعطوف كر 
  . افزايد ، بر زيبايي و جذابيت سرودة او ميشود يي ميزدا آشنايي

 گرفته قرارمحل بحث  اين مقاله درگزيني فردوسي که   واژهوةنويسنده با اذعان به اينکه شي
انجامد و   خواني مي  شاهنامهسپاري به    اي نيست که به انتظارآفريني و گوش       شيوه است يگانه  

آن   عظـيم شـگردها دارد، بـر   ر اين مجموعةن براي انتظارآفريني د    ايرانيا مةنار نامو دةسراين
هاي متمـادي    است تا به بازنمايي جزئي از توانايي و خالقيت فردوسي بپردازد که طي قرن             

توجه و بررسـي   است، ولي تاکنون هدف    خوانان نيز تأثيرگذار بوده    شاهنامهگيرايي کالم    در
  .قرار نگرفته است

   .خواني، انتظارآفريني شاهنامه گزيني فردوسي، ، واژهشاهنامه: ها واژهکليد
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  مقدمه

اي بس کهن دارد و به پيش از اسالم           ملي ايران سابقه   هاي  تها و رواي   سنت بازگويي داستان  
هاي ساده و ابتدايي فاقد متن آغاز شده و با            از شکل  هاي ديرينه  بازگويي داستان . برد راه مي 

هـايي مـدون، بـا     فته و ذيل قالـب خواني يا گذشت زمان و پيشرفت تمدن ايراني صورِت متن      
  . شده استزمين و حافظ تاريخ، فرهنگ و هنر ايران جمع آمده ،هايي ويژه آداب و آيين

اي قوي برخوردار  در طول حياِت اين جريان فرهنگي، همواره سخِن کساني که از حافظه          
ي هـا   مناسـبت  خاطر بسپارند و بـه     يق به طور دق  هاي کهن را به    اند داستان  وانستهت بوده و مي  

انـد و    کـه از نعمـت سـواد بهـره داشـته           گوناگون براي ديگران بازگو كنند، و نيز کـالم آنـان          
و جـذاب   توجـه   اند، بسيار جالب     خوانده هاي ملي منظوم يا منثور را براي ديگران مي         داستان

  . بوده است
زاران گـ  تـرين داسـتان    شـده  ها در شمار شناخته     است که گوسان    آن مبيناسناد تاريخي   

 ايـن   قةنـد کـه سـاب     ا  و بعـضي محققـان بـرآن      ) ٤٥: ١٣٩٠نجـم،   ( انـد  پيش از اسـالم بـوده     
؛ ١٩ــ ١: ١٣٧٦ لي،تفـض ( گرفتنـي اسـت   روزگار مادها و هخامنشيان پـي   تا    ها گزاري داستان

ها و روايـات ملـي و حماسـي           در رواج داستان    نقش مؤثر گوسان  ). ٣٠ـ٢٢: ١٣٨٤زرشناس،  
زادگان و فرادستان جامعـه و هـم در           هم در شهر و ميان شاهان، نجيب       ايراِن پيش از اسالم،   

؛ نـصري   ٢٨: ١٣٦٩ صـفا، (ناپـذير اسـت     روستا و ميان مردم عادي و فرودستان جامعه انکار        
  ). ٢٥ـ١٨: ١٣٨٥اشرفي، 

کننـدة پادشـاه و مردمـان عـادي، در دربـار از امتيـازات و نـزد            عنوان سرگرم   اين هنرمند به  
يافتـه،   هـا حـضور مـي       و در بـزم    ]هـا [او درگورسـتان  . ]ه[بود بيت برخوردار مردمان از محبو  

 ]ه است [کنندة دستاوردهاي عهد باستان بود      گو، نوازنده و ضبط    سرا، طنزپرداز، داستان   نوحه
  ).٤٤: ١٣٦٨بويس، (

يـشان بـا آالت     ها گـويي  هلحاظ همراهي قص    ها که به   م به ايران نسِل گوسان    پس از ورود اسال   
ـ      يـک  نيز ياد شده است، بـه     " گر و قوال  خنيا" عنوان از آنان با   موسيقي، بـه  . شدبـاره منقطـع ن
از   هـا پـس      ها تا قـرن     گوسان األخبار عيونخ قرن سوم هجري در کتاب       ورقتيبه م  گواهي ابن 

همـه، منـِع موسـيقي       بـااين . )٦١: ١٣٨٧بيـضايي،   ( جاي ايران حضورداشتند   اسالم در جاي  
 همراهي سـاز را کـه در جـذابيت آن      گزاري و قوالي   د که داستان  الم سبب ش  سوي دين اس  از

گـزاران   نتيجه تنها کالم ِصرف باقي ماند و اين داسـتان در.  داشت از دست بدهد  مهمينقش  
 بيـشتر  ، گفتـار وة نحـ ، ازجملـه پردازي هاي سخن  بر ديگر جنبهبراي جبراِن کمبود موسيقي 

  . )همان (تکيه کردند
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شاعران را واداشت که از برخـي نقـاالن          «کننده  اين هنر سرگرم    و اقبال عمومي به    توجه
االن کـه   نام چندتن از ايـن نقـ      . ي بخواهند هاي خود بين مردم يار     کردن سروده براي منتشر 

 و "مـخ  "رودکي به دو تن از راويان خود به نـام          .مانده است  ]جايبر [شدند ناميده مي " راوي"
" بودلـف  "اوي فردوسي کـه   نظامي عروضي نيز از ر    . )٦٧: ١٣٩٠ نجم، (»کند اشاره مي " رازل"

  ). ٦٣: ١٣٧٦نظامي عروضي، (گويد   سخن مينام داشته است

  خواني در روزگار فردوسي شاهنامه

خوانـدن يـا    "خـواني در معنـي خـاص         شـاهنامه ه بـه    قرن چهارم و پـنجم دوران رواج توجـ        
 بـر رواج     النقض کتاب . است در ايران  "هاي ملي و حماسي منظوم يا منثور       کردن داستان  نقل

شـاهنامة   مـة مقد). ٦٧: ١٣٥٨قزويني رازي،   (  مردم داللت دارد   مةميان عا خواني در  شاهنامه
ميـان  خواني، پـيش از روزگـار فردوسـي در         شاهنامهکه  منثور ابومنصوري شاهدي است بر آن     

دة سـرو ). ٤٨: ٢٥٣٥قزوينـي،   ( توجـه بـوده اسـت     ديدگان هدف     نان، فرزانگان و جهان   دهقا
  .دهد  ابومنصوري گواهي ميشاهنامةهاي ملي  بودن داستان حکيم توس نيز بر محبوب

  ها بـسي   چون از دفتر اين داستان    
  جهان دل نـهاده بر ايـن داستان     

  

  خواند خواننده بر هـر کـسي       همي  
  همان بخردان نيز و هـم راسـتان       

  )١٣: ١٣٨٦/١فردوسي،            (

ح خـويش، از شخـصي بـاعنوان         ضمن يکي از مداي    ،دوسيعصر فر  خي سيستاني، شاعر هم   فر
 ةشـاهنام  فردوسـي و احتمـاالً       کـه غيـر از سـرودة      اي   شـاهنامه . کنـد  ياد مي  "خوان شهنامه"

  .يا دفتري ديگر بوده است، مسعودي مروزي ابومنصوري
  همــه پادشــاهان همــي زو زننــد
  ز شاهان چنو کس نپـرورد چـرخ       

  

ــتان    ــي داس ــاهي و آزادگ ــه ش   ب
  خوان   اين من ز شهنامه    شنيدستم

  )٢٤٨: ١٣٦٣فرخي سيستاني،    (
خواني در دربار غزنويان رواج داشـته        شاهنامهدهد که     نيز نشان مي   تاريخ بيهقي شواهدي از   

هـاي    اشراف داشـته و بـه مناسـبت   شاهنامهگوياِن دربار غزنه که بر    ه در اين مأخذ قص    .است
وقتي هم  «: اند ناميده شده " محدث "اند خوانده  مي هايي از آن را براي بزرگان      گوناگون داستان 

ها، پس فرمود تا داغ برنهادند بـه         اينجا به بست گورخري در راه بگرفتند و بداشتند با ِشکال          
 »نام محمود و بگذاشتند، که محدثان پيِش وي خوانده بودند که بهرام گـور چنـين کـردي                 

  . )٧٢٧: ١٣٦٨بيهقي، (
خوانان غالباً به خوانش يـا نقـل ايـن اثـر             شاهنامه توس،   نة فرزا مةناس از اقبال به نامور    پ

  . فردوسي منحصر شدخواني به سرودة شاهنامهرفته   رفتهآوردند و  سترگ روي
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  خواني پس از روزگار فردوسي نگاهي گذرا به شاهنامه

در تـاريخ فرهنگـي ايـن مـرز و بـوم و             "  فردوسـي  خواندن سرودة  "خواني در معناي   شاهنامه
اسـت و گـاه      شـده   رو   هگاه با اقبال بسيار روب     .است  هاي مجاور فراز و فرودها داشته      رزمينس
؛ امـا هرگـز از       مهري قرار گرفتـه    رهنگي، مورد بي   خاص اجتماعي، سياسي و ف     اوضاعدليل   به

  .يادها نرفته است
ج و  ي روا خـوان  شـاهنامه ابـراهيم،    ، فرزند سلطان مسعودبن   در قرن ششم در دربار شيرزاد     

که " بونصر فارسي " ساالِر شيرزاد  کند سپه   مسعودسعد معلوم مي   سرودة. اعتباري داشته است  
  .خوانده است  ميشاهنامهپرور بوده، در مجالس شاه  مردي فاضل، شاعر و ادب

  خواجه بونصر پارسي کـه جهـان      
  طيبتــي طرفــه در ميــان افکنــد

  

  ...هــيچ همتــا نــداردش ز مهــان   
ــان اف ــهنامه در زب ــت ش ــدبي   کن

  )٧٩٢: ١٣٦٥مسعود سعد،        (
يکي را   «.خواندند  مي شاهنامهکند که در مجلس او       سعدي در قرن هفتم از پادشاهي ياد مي       

کـرده بـود و جـور و اذيـت          از ملوک عجم حکايت کنند که دست تطاول به مال رعيت دراز             
مملکـت ضـحاک و     در زوال   خواندنـد     همي  شاهنامه باري به مجلس او در کتاب     ... آغاز کرده 

  .)٧٠ـ ٦٨: ١٣٦٢سعدي، (» ...عهد فريدون
 رواج داشـت؛ امـا در     اي خواني تـا انـدازه     شاهنامه سلجوقي، مغول و تيموري نيز       رةدر دو 

شـاهنامة  بـه    «شـود کـه    از شاه عباس چنين نقل مـي      . ديگر قدر بسيار ديد   عصر صفوي بار    
آهنـگ شـاهنامه    اس و خـوش شـن   بسيار داشت و در مجلس او شاعراِن سخن        فردوسي عالقة 

ـ    ). ٢٥: ١٣٣٣فلسفي،   (»خواندند مي  خـويش، بـه     نامـة   سوي در سـياحت   شاردن سـياح فران
کند کـه بخـشي از اوقـات         خواني در مجالس بزرگان صفوي اشاره دارد و تصريح مي          شاهنامه

خـوان کـه     شـاهنامه ها به نقل اشعار و شـنيدن آواز دلنـشين و رسـاي               ميهمانان در ضيافت  
  گذشـته   مـي  کـرده  هاي منظوم حماسي تـرنم مـي       ان پادشاهان باستاني را طي داست     کارهاي
  ).٢٥٨: ١٣٤٩شاردن، (است 

 قاجار شخصي   رةبراي نمونه در دو   . خواني پس از روزگار صفويان نيز تداوم دارد        شاهنامه
 کرده و از خـواص     خواني مي  شاهنامهبه نام ميرزا اسداللّه در سفر و حضر براي آقامحمدخان           

خـان قاجـار هـم       دربـارة محمدحـسن   ). ٥٦ :١٣٥٧اعتمادالـسلطنه،    (اسـت   شده  مي تلقياو  
 است شده    خوانده مي   شاهنامه اند که در زمان اقامت در اصفهان هر شب در مجلس او            نوشته

کـه بـا اختـراع ماشـين چـاپ و           يابد تا اين   وند همچنان ادامه مي   اين ر ). ٢٧٥: ١٣٨٢آصف،  (
  . دننه  رو به فزوني ميشاهنامهدان از نعمت سواد، خوانندگان من افزايش تعداد بهره
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 دةخوانـدن سـرو    "خـواني در معنـي خـاص       شـاهنامه ا از   هاگر بر تمام شواهدي که در آن      
ژة تأملي کنـيم، وا   " خواندن"سخن به ميان آمد، نظري دوباره بيفکنيم و در مفهوم           " فردوسي

. خواندن از حافظـه   . ٢ خواندن از روي متن      .١: سازد شده دو مفهوم را به ذهن متبادر مي       ياد
 برآمده از دِل    ، مطلب بازگوشده  ظاهر متني وجود ندارد    در شيوة دوم از خوانش نيز اگرچه به       

پـردازد، بايـد    خواني مي شاهنامهرو شخصي که با اين روش به  متن و متکي بدان است، ازاين    
ر نظـ   بـه  «.داشـته باشـد  شاهنامه ها و ابيات  اي بس قوي و تسلطي شگرف بر داستان  حافظه

را از آغـاز تـا داسـتان        شـاهنامه   بـار     حداقل بايد بيست   اليکي از برجستگان اين فن، يک نق      
  ).٥٠: ١٣٨٨آيدنلو، ( »اسکندر خوانده باشد

   بسترسازي فردوسي براي انتظارآفريني

دة سـراين نمايد که فردوسي در مقـام         بحث اصلي توجه به اين نکته ضروري مي        پيش از آغاز  
هـاي   کـردن داسـتان    خواندن يا نقل  "خواني در معني      شاهنامه  از سابقه و چندوچون    شاهنامه

 شـدن   و در روزگار خود نيـز خوانـده        در ايران به نيکي آگاه،    " ملي و حماسي منظوم يا منثور     
 آن اشـاره    اي از  تر مالحظه شد به نمونـه      که پيش  هاي ديگري را شاهد بوده و چنان       شاهنامه
شم داشته   خويش را پيش چ    دة سرو شدن  يقين خوانده   به  احتمال قريب   رو به   است، ازاين  کرده
، بارهـا خوانـده و      اي در ميـان ايرانيـان بيابـد         او جايگاه شايسته   دانسته که اگر حماسة    و مي 

  . شنيده خواهد شد
 شـدن    شاهدي وجود دارد کـه گمـان خوانـده         فردوسي نيز شاهنامة  هاي پاياني    در بخش 

در ايـن ابيـات     . دکنـ  هاي ملي ايران تقويت مـي      مندان به داستان    را در ميان عالقه    اودة  سرو
و پرداختـه و    برداري از سـخن ا     و آزادگان به رايگان به يادداشت     که بزرگان   فرزانة توس از اين   

  .اند، شکايت کرده است دهتنها احسنت نثارش كر
ــادانش آزادگـــان   بزرگـــان و بـ
  نشسته نظـاره مـن از دورشــان      

  

ــان    ــه رايگ ــسر هم ــشتند يک   نب
  تو گفتي بـدم پـيش مزدورشـان       

  )٤٨٦: ٨ج(                        
 اداي واژگـان، بـستري مناسـب    و شـيوة  حال ببينيم که فردوسي چگونه با دقت در گزينش        

  . کند براي انتظارآفريني مهيا مي
يابد   از سواد ميبهره ش غالب مردم را بي   ـ اجتماعي روزگار    دوسي که در بافت فرهنگي    فر
تـک    ازطريـق تـک    شـاهنامه شدن   بيند، بيشتر از خوانده    دار مي  ها ادامه   را تا سده   وضعو اين   

، بـه   شـاهنامه بـودن    او با توجه بـه شـنيداري      . ميد دارد شدن آن در محافل ا      شنيده  مردم، به 
اسـه   پرهياهوي حم  صةترين شکل از حضور صداهاي گوناگون، در عر        ترين و هنرمندانه   دقيق
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نايي فـراخ بهـره    معنةبرخي واژگان با دام ، هم از"صدا" جويد و براي رساندن مفهوم    سود مي 
 دارنـد بـسيار     داللـت " صـدا " مصداقي بعضي واژگان را کـه بـر مفهـوِم            گيرد و هم دامنة    مي

 جنگـي، حيوانـات،     ر نوع صـدايي اعـم از صـداي ابـزار          اي که به ه    گونه سازد؛ به  گسترده مي 
  .  گردد  اطالق  ت موسيقي، عوامل طبيعي و انسانپرندگان، آال

 بـستر مناسـبي بـراي انتظـارآفريني فـراهم           ني شايـسته و انديـشيدة فردوسـي       گزي واژه
 حالـت تعليـق و      "داصـ "گفتن از برآمـدن      آورد که هنگام سخن    سازد و موقعيتي پديد مي     مي

د صـدا بماننـد و       تولي بعشنوندگان ايجاد شود و آنان منتظر يافتن من       انتظاري خُرد در ذهن     
  .باشدکردن انتظارشان  يگانه راه برطرف داستان سپاري به ادامة گوش

سازي آوايـي     برجسته باسرايي خويش،    آوري و داستان   فردوسي در اين جلوه از هنر زبان      
 از  دهـد و اسـتفاده      آگـاه قـرار مـي      خـوان  شاهنامه و مساعد در اختيار      اي هموار  زبان، عرصه 

آ، " و کوتاه    هاي بلند  وجود مصوت . سازد  سهل و ممکن مي    سرايي را براي او    شگردهاي سخن 
 کـه در  ، آوردن زمينـة ايجـاد کـشش و تکيـه           مه فردوسي، بـا فـرا     برگزيدة در واژگان " ُ  –او،  

خـوان بـا اداي آن واژگـان،         شـاهنامه د کـه    شـو   سبب مـي   خواني نقش مهمي دارد،    شاهنامه
 را  نباشد و اگر هم باشـد، شـنونده  كردني بيني اش پيش مهه بيافريند که ادا   موقعيتي ناشناخت 

ترتيــب  دارد، و بــدين  خــويش نگــاهبينــي  در انتظــار دانــستن درســتي يــا نادرســتي پــيش
گويـد و بـاز در       سـخ    سخن به انتظـار او پا      مةانگيزد و با ادا     لحظه انتظار مخاطب را بر     به  لحظه

ترتيـب بـه اشـتياق و        برود و بـدين     ديگر   موقعيت مناسب ديگري به سراغ انگيختن انتظاري      
» زنـد    داسـتان دامـن      جملة  به  واژه و جمله    به  واج، واژه   به براي دانستن واج  «ونده  کنجکاوي شن 

  .بکشاند و او را به دنبال داستان ) ١٥٣: ١٣٨٣پور،  مندني(
بايد توجه داشت که ذهن و زبان فردوسي ذهن و زباني نافرهيختـه نيـست کـه متوجـه        

 فراخـي   ،سـو ازديگر. گوش را بنوازد يـا بخراشـد صـدا بنامـد          ت اصوات نباشد و هرآنچه      تفاو
دوسي برکسي پوشيده نيست و تسلط او بر زبـان فارسـي تـسلطي اسـت                 واژگان فر  نةگنجي
کـارگيري واژگـاني      اگر او براي رساندن صداهايي ناهمگون، بـر بـه          ،با اين اوصاف  . زدني مثال

پـچ   آواز قنـاري، غـرش رعـد، پـچ        : جاي آنکه بگويـد     و مثالً به   ورزد و معين اصرار مي   محدود  
کنـد،   گزيند که بر مفهوم کلي صدا داللـت مـي           واحدي را برمي   ، واژة ...مة ساز و  سپاهيان، نغ 

  .دليل نيست ماند که تعمدي دارد و گزينش او سرسري و بي ترديدي باقي نمي
هـا، جـايي اسـت کـه يـک واژه       ژهواترين عوامل رسـتاخيز   يکي از مهم «کهبا توجه به آن  

) ٢٩: ١٣٦٨ کـدکني،  شـفيعي  (»رود کـه خـالف انتظـار خواننـده اسـت           مي کار اي به  گونه به
 شـود و اشـتياق     زدايـي نيـز مـي      ناييسبب رستاخيز واژه و آش    " صدا" شدن منبع توليد   معين
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اهد ذيـل  که در شو براي نمونه چنان. کند  داستان دوچندان مي  مةشنونده را براي شنيدن ادا    
مـة  گويـد کـه بـا ادا       ايم، فردوسي در بيتي، از برآمدن خروشي در آسـمان سـخن مـي              آورده

نبـوده  ) چکـاوک  ( دلنشين يک چکـاو شود که آن خروش چيزي جز نغمة      وم مي  معل داستان
  .است

گزيني   واژه طريق، حاصل شيوة      تظارآفريني ازاين ، ان شاهنامههاي   افزون بر پيرنگ داستان   
اي در ميان  ته هنگامي که نوشت و ناگفته پيداست که اين انتظار فردوسي اسپردازي و سخن

  .يابد ت و نمود بيشتري ميجمع خوانده شود شد

  هاي فردوسي گزينش

 درخـور  بـسامد    شـاهنامه  فردوسـي کـه در       ژة برگزيـدة   در اين قسمت به بررسـي شـش وا        
 س با گزينش ايـن واژگـان      نه حکيم تو  دهيم که چگو   پردازيم و نشان مي    اي دارد مي   مالحظه
 واژه  صـرفاً سـازد کـه خاسـتگاه آن          پيدايش حالت تعليق و انتظاري خُرد را مهيا مـي          زمينة
  :اند از مزبور با ترتيب الفبايي عبارتواژگان . است
  آوا. ١

خُـم،   دراي، کـوس، گوپـال، رويينـه       ي هنـدي  اعم از صدا  را،   وسيعي از صداها     رةفردوسي داي 
ر، پيل، شتر، اسب، مرغ، چنگ، ربـاب، نـاي، رود، رامـشگر، سـپاهي،               زنگ، بوق، سنج، شيپو   

. گيـرد  کـار مـي     اش به  ه را با تمام ظرفيت معنايي     خواند و اين واژ    مي" آوا   "،سرود و نوشانوش  
اميـد داشـته    شاهنامه  شدن  نة توس بيشتر بر خوانش و بازگو      که فرزا حال با درنظرداشتن اين   

ـ    ها و مکـث    ها، تکيه  فنون اداي کالم، کشش   خوان با رعايت     شاهنامهاست، اگر    جـا و    ههـاي ب
هـا   ناخواه گوش  را ادا کند، خواه   " آواي "  و فراز و فرودبخشيدن به آن، واژة       تنظيم آهنِگ بيان  

شد و اين انتظار هرچنـد کـم و        معطوف خواهد " آوا  "ها به شناختن منبع توليد       و حواس تيز  
، گويي به انتظـار او     يافتن سخن و پاسخ      و با ادامه   نونده را تشحيذ خواهد كرد    کوتاه، خاطر ش  

  .  خواهد ساختشاز دانسته و دريافته خرسند
منظـور    رو بـه    محصولي ديـداري اسـت؛ ازايـن       خوانان شاهنامهخالف کالم   لة حاضر بر  مقا
اي کـه از     خـوان، و نيـز غـافلگيري       شـاهنامه  حاصل از خـوانش      ساختن حالت انتظار    ملموس

ر منتظـ  واژةداده است، در نقل شواهد، محِل        رست به شنونده دست مي    مواجهه با حدس ناد   
  .ايم  و سپس به بيان آن پرداختهايم را خالي گذاشته

  ...هـــــــوا پــــــــر ز آواي 
  بدو گفت بهرام کـاين هـر چهـار        

  

  وران  زمين پـر ســـواران نــيزه        
  تم از بـــاب و پروردگــار پذيرفـــ

  )٢٨٧ :٥ج (                         
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  بگفت اين و از جاي برپاي خاست      

  
  سيه کرده اسبانش گيهان به سـم      

  

    خاســت....بــه دشــت انــدر آواي 
  )٤٥٥ :٦ج  (                         

  ...همـــــــه شـــــــهر آواي 
)                 ٣٩٢ :٣ج (                          

در بيـت يادشـده،     . خان اسـت   هفت نخست متعلق به شرح سرور بازگشِت اسفنديار از          نةنمو
مة سـخن بـا واژة      برد؛ اما با ادا     پيچيدن صدايي در هوا، خاطر شنونده را به هر سو مي           سخن

  . شويم رويارو مي" رامشگران"
باالي  "دن صداي شيهة   بهرام گور از نزد آسيابان را با پيچي         رفتن  دوم، نةفردوسي در نمو  

  . کشد او در دشت به تصوير مي" اسب= 
در . ايِت جشن ايرانيان به مناسبت پيـروزي رسـتم و رهـايي بيـژن اسـت                آخر، رو  نمونة
 انتخـاب    امـا  رسيدن هـر صـدايي وجـود دارد،         گوش  اي، در درون شهر امکان به       زمينهچنين  

  .است" خُم رويينه"فردوسي آواي 
  آواز. ٢

 خُـم، طبـل،   جام، بوق، رويينـه  و گوني مانند صداي مهره   فردوسي صداهاي ناهم  شاهنامة  در  
، )کرگـدن (=  دراي، گرز، کوس، اسب، فيـل، شـير، گـرگ، کـرگ            کوس، تيغ، شيپور، هندي   

گفـتن، مويـه و زاري، خنـده،     روباه، بلبل، ابريشم، ناي، چنگ، رباب، رود، ابر، غـرش، سـخن   
خوانـد   خوان مـي   شاهنامهگاه که     نشود و آ   ناميده مي " آواز "غوغا و خروش، خنيا و نوشانوش     

  .شود تا بداند که منشأ صدا کدام است  سراپا گوش ميشنونده" ...آواِز"
  برفتنــد يکــسـر گروهــاگروه   
ـــاي و آواِز  ـــِو نــــ   ...عـــــ

  
  زمانــه شــد از درد او بــا خــروش
ــشنيد آواِز  ـــز ن ــســي نيـ   ...ک

  
  يـکي انــدر آيـد دگـر بگـذرد          
ـــزد آواِز  ـــو بــرخيــ   ...چـــ

  

  همه دشت لشکر بد و راغ و کـوه          
   هـوا برگذشـت    تو گفتي همـي از    

  )٣٥١ – ٣٥٠ :٤ج(             
  تو گفتي که هامون برآمد به جوش      

  گــر بـود و بـس       ها مويه  همه بوم 
  )  ٤٦٠ :٥ج(                       

  زماني به منـزل چـمد گـر چـرد     
  به خاک اندر آيد سر مـور و پيـل          

       )٢٩٦ :٨ج (                      

فردوسـي در   . گيري کيخسرو از پادشـاهي اسـت       ن مجلِس کناره  شاهد نخست مربوط به پايا    
توجـه بـه ابيـات      گويد که بـا      سخن مي " مستان ز دشت  "رسيدن آواِز    گوش  وضعيت از به  اين  

  .ناپذير بيني اي است پيش  اندرز و سفارش کيخسرو است واژهپيشين که دربردارندة
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نشدن آواز سـخن     ز شنيده وهوايي که ا    در چنين حال  . شاهد دوم، شرح ماتم رستم است     
 موسـيقي منظـور     بخش اعم از آواِز سـرود و ابـزار         رود، شنونده انتظار دارد اصوات مسرت      مي

 شاعر  است که با بيان مصرع دوم مقصود      " کس"شود آواِز    ا آنچه شنيده نمي    ام سراينده باشد، 
  . دشو تمام مي

ِر خيزش آن، سـِر مـور و        برابدر آنچه   به باور او  .  از نصايح فردوسي است    بيت سوم بخشي  
  ".طبِل رحيل"آن هم : آيد آواِز طبل است يپيل به خاک م

  بانگ. ٣

خُـم،   ، تبر، شمـشير، کمـان، رود، رويينـه         صداي سنج، دراي، بوق، تبيره     شاهنامهدر قاموس   
زنان، شاهزادگان، فرياد و اسب، خروس، مرغ، کلنگ، چکاو، سپاه، جلَب، غوغا، هياهو، سران، 

يد، تـا زمـاِن     آ شود و وقتي که سخن از برخاستن بانگي به ميان مي           خوانده مي " گبان"سرود  
  .پذيرد  بانگ، انتظاِر شنونده پايان نميشدِن برآورندة معلوم

ــفنديار  ــود اس ــدرون ب ــدين ان   ب
  

  چو پنهان شد آن چـادر آبنـوس       
  

ــان    ــر کاوي ــاه اخت ــدو داد ش   ب
  برو آفرين کرد و بر شـد خـروش        

  

ــِگ     ــه بان ــد از ...ک ــسارآم   کوه
  )١٣٦ :٥ج(                       

  ...به گوش آمـــد از دور بانــگِ       
  )٤ :٨ج(                          

  بدانسان که بودي به رسـم کيـان       
  بـه جـوش   ... جهان آمد از بانـِگ      
  )١١٢ :٣ج(                      

  رير کشته شـده   خالل آن ز   اسفنديار پس از نبردي است که در       گفتن شاهد اول، وصف سخن   
خيزد و   ناگهان بانگي از کوهسار برمي    .  سپاه را بازگرداند   کوشد تا روحية   است و اسفنديار مي   

  . دشو  منشأ صدا تعيين ميمثابة به" بانِگ پدرش "سپاري بدان، در کمال ناباوري پس از گوش
نوس شدن چادر آب    نشستن خسروپرويز را با برچيده      ختت در شاهد دوم، فردوسي صبِح به     

  . سازد نيست مجسم مي" خروس"ز بانِگ رسيدن صدايي که ج گوش و به
داشتن طوس و گودرز براي جنگ با پيران است، در ميان    که شرح گسيل   ، سوم در نمونة 

آورد   را به جـوش مـي      لشکري انبوه که احتمال برخاستن هر صدايي وجود دارد، آنچه جهان          
  . است" اسپان"بانِگ 
  خروش. ٤

چـاچي، بـوق،     هـاي مختلـف از تبيـره، جـرس، چـرخ          حکيم توس به مناسـبت     ةمنادر نامور 
دراي، کوس، شير، اسب، فيل، چکاو، مرغ، کلنگ، خروس، چنگ، سواران، غوغا، سپاه،             هندي
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 ، تمـام  "خـروش " رو هنگام برخاسـتن    ينآيد، ازا  برمي" خروش" سران، يالن، کهان، مهان و ابر     
  .  خروش کيست يا چيست برآورندةده متوجه آن است که بداندحواس شنون

  چو خورشـيد زد پنجـه بـر پـشت گـاو           
  

  هـــا بفرمـــود کـــردن بـــه زه کمـــان
  

  چو بگذشت از آن تيره شب يـک زمـان         
  

ــروِش    ــد خـ ــامون برآمـ   ...ز هـ
  )١٧٠ :٣ج                      (

ــروش از   ــد خــــ   ...برآمــــ
  )٥٨ :٤ج(                        

ــروِش  ــمان ...خـ ــد از آسـ   آمـ
  )٢٥١ :٥ج(                      

 نخست، فردوسي نبرد کاموس کشاني با ايرانيان را در فصل بهار کـه هـامون پـر از          نةدر نمو 
ذکر خروش در چنين فصلي، صداي رعد و طوفان و عوامل           . کشد خروش است به تصوير مي    

علـوم  خـوان م   شـاهنامه  سـخِن    مـة آورد؛ اما پس از ادا     اي از اين دست را به خاطر مي        طبيعي
  .است  بوده" چکاوک= چکاو"سي از اين خروش، نغمة دلنشين شود که منظور فردو مي

ن بيژن و سپاهيانش به نبرد بـا تورانيـا        . رخ است   دوم، متعلق به داستان رزم يازده      شاهد
 به جـر  " خروش " شاهنامهکه در   دهد و با آن    ها را مي   کردن کمان   زه  بيژن دستوِر به  . پردازند مي
بار خروش، نـه از کمـان،         اين ،است  نيز اطالق شده  ) کردن تير ه کمان هنگام رها   صداي ز (= 

  .آيد برمي" مهان و ز ِکه"بلکه از 
در ميان سکوت و سياهي شب، خروشي       . بيت سوم، وصفي از خان ششم اسفنديار است       

" کلنـگ "ف انتظار شـنونده، متعلـق بـه يـک       خال، بر رسد که  از آسمان به گوِش اسفنديار مي     
  . است)رناد(=
 عو. ٥

" عـو "بان و ديـو بـا واژة         ردم، سپاه، ديده  جام، کوس، طبل، فرياِد م     و فردوسي از صداي مهره     
شـده  تواند هريک از واژگـان ياد      آن مي آيد، منبع    رو هنگامي که عوي برمي     کند، ازاين  ياد مي 
  .باشد

ــِو  ــاي  ... ع ــره ن ـــالة ک ــا نـ   ب
  

ــِو  ــت   ...ع ــستان ز دش   و آواِز م
  

  ... عِو  چو آمد
  

ــدي   ــرغين و هن ــاي س   دراي دم ن
  )٥٥ :٣ج(                        

  تو گفتي همـي از هـوا برگذشـت        
   )٣٥١: ٤ج(                       

  ز لشـکر نبد خفـته بسيـار کـس    
  )١٤٩ :٨ج                      (



٢٨١  ۲۸۳- ۲۷۱خواني، صص  ه شاهنامهسپاري ب گزيني فردوسي و نقش آن در انتظارآفريني و گوش ه واژ

 و در بيت سوم     )ابزار موسيقي " (= ناي"، در بيت دوم     "کوس " عو در بيت نخست    برآورندة
گـوني   اي يگانه براي رساندن چنين صداهاي ناهم       است که فردوسي از واژه    " پاسبان و جرس  "

  . بهره برده است
  ناله . ٦

اي  تنها از انـسان بلکـه از پرنـده      است، نه  که صدايي زير و حزين       ،"ناله" ملي ايران    سةدر حما 
دراي، گـاودم و نيـز آالت        وس، هندي نوا مانند بلبل و ابزار جنگي نظير بوق، کرناي، ک          خوش

 را  "نالـه "که شـنونده لفـظ       رو هنگامي  آيد، ازاين  برمي... موسيقي همچون بربط، ناي، چنگ و     
  . تا بداند منشأ ناله چيستشود  بعد از آن معطوف ميشنود، تمام توجه او به واژة مي

ــة   ــد و نالــ ــروش آمــ   ...خــ
  

  ز هر سو برآمـد سراسـر خـروش        
  

ـ       دان و شـاد   به کاول رسيدند خن
ــدي  ــهر ز آواي هن ــه ش   دراي هم

  

  که کم شد هجير اندر آن انجمـن         
  )١٣٢ :٢ج                      (

  گــوش... همــي کــر شــد از نالــة 
  )٣٨٦ :٢ج                      (

  هـاي ديرينـه کردنـد يـاد        سخن
  ...ز ناليدِن 

  )٢٦١ :١ج                     (

را از ساکنان   " مرد و زن   " هر  است که نالة   دست سهراب  نخست، شرح اسارت هجير به       نةنمو
  .آورد دژ سپيد برمي

ش اسـت کـه در      خـواهي سـياو    شاهد دوم، شرح رويارويي ايرانيان با تورانيـان بـه کـين           
  . آزارد ها را مي گوش" کوس"صحراي نبرد بلندي نالة 

زال و رودابه  پس از موافقت منوچهر با پيوند      وم، شرح عزيمت سام و زال به کابل       بيت س 
ي اي حـزين بلکـه صـدا       رسد، نه نالـه    اي که به گوش مي     در مجلس شادماني آنان ناله    . است

  .است" بربط و چنگ و ناي"دلنشين 
هـاي   صـحنه : اگـر گفتـه شـود     . نمايـد   مي به دخلي مقدر ضروري   در فرجام سخن پاسخ     

رسد  وش مي هايي است پرجوش و خروش که صداهاي گوناگوني در آن به گ             صحنه شاهنامه
 صوتي مخصوص به خود ندارد تا      هاي پرهياهويي، هر وسيله يا جاندار اسم       و در چنين صحنه   

نـشان  سخني است پذيرفتـه؛ امـا بايـد خاطر        کار گيرد،    فردوسي آن را در جايگاه خاصش به      
ــزار نبــرد از اســم نــةســاخت کــه فرزا هــايي نظيــر  وتصــ  تــوس بــراي رســاندن صــداي اب

اسـت، و    بهـره بـرده    مصدرهايي همچون چرنگيـدن و ترنگيـدن   وچاک،چکاچاک، جر چاک
اي بـه    دسـت در عرصـه      است؛ اما بسامد واژگاني ازايـن       کرده  شيهه ياد  صداي اسب را با واژة    
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ت، گمـان    يادشده بسيار اندک اسـت و ايـن قلـ          هاي  در مقايسه با نمونه    شاهنامهگستردگي  
  . بخشد بيل واژگان قوت ميکارگيري اين ق عمد فردوسي را در خودداري از بهت

 ذکر شد، بر سهولت اسـتفاده از        ٦مدخل   گزينش کلماتي که ذيل      اگر هم در بيان علت    
 ايرانيان با چنـين  مةنادة نامورهم پذيرفتني است؛ اما بايد افزود که سراين    آنها تأکيد شود، باز   

م  و ه   هنري عظيم خويش کاسته،    عةاي، هم از دشواري سرايش مجمو      هاي سنجيده  گزينش
، خـاطر شـنونده      خوان شاهنامهسپاري به    دليل هنگام گوش  هر  فضايي آفريده است که اگر به     

رو شـايد بتـوان    ايـن از. گرداند  به متن داستان بازمي  خوانش واژگان او را    وةبه سويي رود، شي   
 در طول قرون متمادي، تنها قالب داسـتاني آن و            شاهنامه باختگي ايرانيان به   گفت علت دل  

هايي  زدايي هاي خُرد؛ اما مکرر و آشنايي      آفرينيتوارش نبوده است، بلکه اين انتظار     گ اس پيرن
 .آن سخن رفت نيز در شيفتگي به سرودة حکيم توس نقش مؤثري داشته استکه از 

  گيري نتيجه

اش را مـديون   اي از آثار ماندگار ادب فارسي است که بقا و جاودانگي  فردوسي نمونه  شاهنامة
گويي و تکرار آنچه بارها و بارها  ، کليشاهنامهدر بيان علت محبوبيت . خويش استآفريدگار 

بايد موشکافانه به بررسـي جزءجـزء       . برد با تعابير گوناگون گفته شده است راه به ديهي نمي         
قانة حکـيم تـوس و علـت      قدر وسع شگردهاي هنري و خال      عة عظيم پرداخت و به    اين مجمو 

  . طول قرون متمادي بررسيد او را در ربايي سرودة دل
 فرهنگي ايران، برخـورداري از      تةکه فردوسي با اشراف بر گذش     است  رو بر آن     لة پيش مقا

هـاي پـس از       سـده  رةدرکي صحيح از وضع فرهنگي روزگار خويش، شناختي شايسته دربـا          
اد و  بردن اسـتعد    کار  گيري از درايت خويش و به      ي، بهره  قوم ايران  قةخود، آگاهي از ذوق و عال     

ه درنهايـت،   اي ساخته و پرداختـه کـ       گونه سة ملي ايران را به    قيت فردي، هر جزء از حما     خال
  .جذابيت کِل اين مجموعة سترگ را سبب آمده است
 ازطريـق گـزينش واژگـان    شـاهنامه هاي  ايجاد تعليق و انتظاري خُرد و کوتاه در داستان  

ست، درکنار غافلگيرساختن مخاطب "اصد"شان   داللت معناييزةمصداقي که حو معين و فراخ
، تنهـا   "زدايي آشنايي" گيري از  شدن منبع توليد صدا، با بهره      پس از اداي واژة منتظر و معلوم      

  . حاضر در بازنمايي آن کوشيده استبخشي اندک از هنِر بسيار فردوسي است که پژوهش
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