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نقد و بررسي نظريۀ ادبیات غنايي در ايران
(با تکیه بر ادبیات پیش از اسالم)

چکیده
شعر غنایی از مهمترین انواع ادبی در تاریخ نقد ادبی است .در تاریخ ادبیات هر س رزمینی،
اشعاری وجود دارد که به همراهی موسیقی و یا برای همراهی با آن س رود م یش د و از
سوی دیگر ،اشعاری ساد  ،عاطفی و موسیقایی وجود دارد که از دل جامعۀ عوام به وج ود
آمد و منشأ اشعار غنایی رسمی شد است .محققان ایرانی تح ت ت أریر تعری م رمان ی ک
شعر غنایی ،اغلب این نوع شعر را اشعاری دانس هان د ک ه بی انگر اسساس ات و عواط م
شخصی است و «من» شخصی گویند را بازگو میکند .در این مقاله که به شیوۀ س ندکاوی
نوش ه شد است ،نگارند ضمن نقد و بررسی این دیدگا  ،جل و ه ای ای ی و بوطیق ایی
ادبیات غنایی را در ادبیات ای ران پ ی

از اس م ب ازگو م یکن د .گوس انه ا ،نوازن دگان

دور گردی بودند که اشعاری را به همراهی موسیقی برای پادشا و مردم روایت میکردن د.
از سوی دیگر ،گونههای ادبی نظیر خسروانیها و فهلویات اشعاری ذاتاً غن ایی هس ند ک ه
منشأ آن تودۀ مردم است.
کلیدواژهها :شعر غنایی ،ادبیات پی

از اس م ،گوسان ،خسروانی ،فهلویات.

 -1مقدمه

تقسیمبندی شعر بر اساس انواع ادبی ،یکی از قدیمیت رین ش یو ه ای نق د ش عر ب ه ش مار م یرود.
اف طون ( )162 :1360در ک اب سوم جمهور خود ،از زبان سقراط دربارۀ شیو ه ای بی ان آر ار هن ری
بحث میکند :سقراط ادعا میکند که در آرار هنری (شعر) ،شاعر یا با یدای خ ود س رم م یزن د ی ا
یدای دیگران را تقلید میکند؛ یعنی اجاز میدهد شخصیتها با یدای خ ود س رم بننن د و ش اعر
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فقط یدای آنها را انعکاس میدهد و یا تلفیقی از این دو سالت ایجاد م یکن د؛ یعن ی ش اعر ه م ب ا
یدای خود سرم میزند و هم اجاز میدهد شخصیتها با یدای خود سرم بننن د .در ای ن بح ث
سه نوع شعر مشخص میشود :نخست سرود هایی که شاعر به اف خار دیونین (اله ۀ ش راب و مس ی و
سکر) میسازد و نوع دوم آن چینی است که در تراژدی و کمدی یافت میشود و ن وع س وم در رزم-
نامهها اس فاد میشود .نظریهپردازان معایر این سه نوع شعر را به ترتیب شعر غنایی ،ش عر نمایش ی و
شعر سماسی دانس هان د (ن ک :ول ک و وارن ،261 :1373 ،اسم دی 319 :1370 ،و ک الر.)99 :1382 ،
تقسیمبندی آرار ادبی بر اساس انواع ،در آرار ارسطو نین دید میشود .از آنجا که ارسطو ی ک ک اب ب ه
بیان ویژۀ این دیدگا اخ صاص داد و نام آن را بوطیقا نهاد است ،بسیاری بنی انگ اار نظری ۀ ان واع را
ارسطو دانس هاند .جملۀ آغازین ک اب او مبنی بر این که «موضوع مطالعۀ ما هنر ش عر ب ه ط ور کل ی و
انواع گوناگون آن است» (ارسطو ،)41 :1386 ،نشان میدهد که هدم او تحلی نظریۀ انواع اس ت .ه ر
چند ارسطو در تقسیمبندی خود از شعر غنایی نام نمیبرد و تنه ا از سماس ه و ت راژدی ی اد م یکن د،
ولک و وارن مع قدند که ارسطو به تماینات بنیادی ب ین نم ای  ،سماس ه و ش عر غن ایی وق وم دارد
(ولک و وارن.)261 :1373 ،
 -1-1بیان مسئله

پرس

ایلی پژوه

ساضر این است که شعر غنایی در تطور معن ایی خ ود چ ه مراسل ی را داش ه

است؟ نگارند در پی آن است که به طور خ یه به این پرس

پاس خ ده د و ب ر اس اس آن دی دگا

موجود دربارۀ این نوع ادبی را در بین محققان ایرانی نقد کند و پس از آن ،جلو ه ای ای ی ای ن ن وع
شعر را در ادبیات پی

از اس م ایران نشان دهد.

 -1-2پیشینۀ تحقیق

محققان ادبیات فارسی در تطبیق مبانی ادبیات غنایی با شعر فارسی ،اغلب آن را ب ا ش عر دورۀ اس می
تطبیق داد اند و این نوع شعر را با مبانی رمان یسیسم تعریم کرد ان د؛ زری نک وب ،ش فیعی ک دکنی و
پورنامداریان بدین شیو عم کرد اند .فرشیدورد ( )68 :1363با تکیه بر ادبی ات دوران اس می مع ق د
است در ادبیات فارسی به دلی نبود موسیقی در کنار شعر ،باید به جای شعر غنایی از «ش عر شخص ی»

سال چه و نهم

105

نقد و بررسی نظریۀ ادبیات غنایی در...

اس فاد کنیم .اما همایی ( )77-81 :1339غنل غنایی ملح ون ش عر دری را جانش ین رود خس روانی و
ترانه و دس ان و اورامنان شعر پهلوی میداند .یورتگر ( )68 :1345هم خیلی گارا اشار م یکن د ک ه
مفهوم واقعی شعر غنایی را باید در سرودهای ماهبی زردشت بهویژ گاه ان یاف ت .غ مرض ا پی روز
( )1381نظریۀ ادبیات غنایی را در ادبیات پی

از اس م به یورت تطبیقی تحقیق کرد است.

در این مقاله زوایای دیگری از این نگا مورد توجه قرار گرف ه و ضمن نگا ان ق ادی ب ه انعک اس
نظریۀ ادبیات غنایی در ایران ،جلو های این نوع ادبی در ادبیات پ ی

از اس م و پیون د آن ب ا ادبی ات

پس از اس م دید شد است.
 -1-3ضرورت و اهمیت تحقیق

با مطالعۀ دقیق ادبیات پی
ادبی در ادبیات پی
در ادبیات پی

از اس م 1از دیدگا بوطیقای نوع ادبی غنایی و در ضمن بررسی گون هه ای

از اس م ،به نظر میرسد ریشۀ بسیاری از گونههای شعری غن ایی دوران اس می

از اس م نهف ه است.

 -2بحث اصلي

در اب دا الزم است شعر غنایی تعریم ش ود و پ ی

از ورود ب ه بح ث ش عر غن ایی پ ی

از اس م،

انعکاس این دیدگا در ادبیات فارسی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
 -2-1شعر غنايي

در تقسیمبندی سنّ ی انواع ادبی ،در یونان باس ان ،نوعی شعر میشناخ ند که با شعر روای ی (سماس ه) و
دراماتیک (نمایشی) م فاوت بود و به آن« ،غنایی» ( )Lyricم یگف ن د .آبرام ن ش عر غن ایی را در زب ان
یونانی به معنی آوازی میداند که ب ه همراه ی ) (Lyreخوان د م یش د ( .)Abrams, 1385: 154واژۀ
«غنایی» ،از طریق زبان عربی در سدۀ اخیر وارد زبان فارسی شد است.
اگر به تاریخ نوع ادبی غنایی در غرب 2توجه کنیم ،شعر غنایی سه مرسلۀ مخ لم معن ایی را پش ت
سر گااش ه است .به عبارت دیگر ،شعر غنایی سه آبشخور گوناگون داش ه است:
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 -1شعر غنایی در معنی نخست شعری بود است که برای همراهی با موسیقی سرود میشد و ی ا
به همراهی موسیقی خواند میشد .این مفهوم در واقع مفهوم بوطیقایی و ایی شعر غن ایی اس ت .ب ه
همین جهت ،هایت شعر غنایی را همان ترانه مینام د .ویژگ ی تران ه ی ا ( )songای ن اس ت ک ه بای د
ملحون باشد یعنی با گامهای موسیقی تناسب داش ه باشد .وی به همین جهت اس دالل میکند ک ه آواز
و رقص با نام همۀ گونههای شعر غنایی اولیه در پیوند است (نک :هایت.)352-351 :1376 ،
این ویژگی در یونان و روم باس ان عام مهمی بود که باعث میشد این نوع شعر از ان واع دیگ ر
(سماسی و نمایشی) م فاوت باشد .این ویژگی (سرودن شعر ب رای هم اهنگی ب ا موس یقی) در ش عر
عصر الینابت (قرن شانندهم می دی) نین که در آن توجّه به یونان و روم ش ایع ش د ب ود رواا یاف ت
(نک :ولک و وارن.)141 :1373 ،
 -2شعر غنایی در معنی دوم ،شعری است اغلب س اد و دارای آهن ذ ذات ی ک ه از دل جامع ه و
ادبیات عامیانه بیرون آمد است .به یقین همۀ اقوام س ی اقوام اولیه که به یورت ب دوی زن دگی م ی-
کنند در بین خود اشعاری دارند که بدون آن که تحت تأریر مشرب فک ری خای ی باش ند ،آنه ا را در
مراسم گوناگون زمنمه میکنند و ساالت و عواطم خود را طیّ آن بیان میکنند .هردر مع قد است ک ه
در آغاز سال ،شعر همه جا به شیوۀ ترانههای عامیان ه ب ود اس ت (نق

از زری نک وب.)423 :1386 ،

هایت نین به این نک ه اشار میکند که ش عر غن ایی از دل اوزان خ اص رق ص ،نهم هه ای عامیان ه و
الگوهای ترانههای شفاهی که هر قومی برای خود ساخ ه اس ت بی رون آم د و تح وّل پایرف ه اس ت
(هایت .)352 :1376 ،از آنجا که شعر عامیان ه اغل ب آیین ۀ تم امنم ای روسی ات ،عواط م ،افک ار و
اندیشههای مردم است ،این نوع شعر در تاریخ نوع غنایی بسیار ب ا اهمّی ت جل و م یکن د .همنن ین
بسیاری از شعرها و قالبهای شعری غنایی تحت تأریر ادبیات تود ای و ش فاهی اس ت .ول ک و وارن
میگویند «باید خاس گا تود ای بیش ر مایهها و انواع بنیادی ادبی را قبول کنیم» .آنه ا همنن ین مع قدن د
«هر محقق ادبیات که میخواهد فرایند رشد ادبیات ،سرچشمه و ظهور ان واع ادب ی و ش گردهای آن را
بفهمد ،باید در مطالعات ادبیات شفاهی اه مام تمام ورزد» (ولک و وارن.)42 :1373 ،
مهمترین قالبهای شعر غنایی در غرب پس از رنسانس مث ب االد و س انت در واق ع از الگوه ای
شعر عامیانه در قرون وسطی نشئت گرف ه اس ت (ن ک :تراوی ک 294 :1373 ،و ابج دیان ،1385 ،ا:3
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 .)125رمان یکهای آلمانی «در سرودن شعرهای غنایی ،آگاهانه ترانههای محلیای را الگ و ق رار دادن د
که خود با شور و اش یاقی ویم ناپ ایر گ ردآوری ک رد بودن د ،و در گنجان دن س ال و ه وای ای ن
ترانههای عامیانه در شعرهای غنایی ترانهوار خود ،کامیابی شایان توجهی به دست آوردن د .ای ن اش عار
غنایی به زبان یریح ،بیپیرایه و موسیقایی آسیابانان ،شبانان ،سربازان ،آوارگان ،مادران ایس اد ب ر کن ار
گاهوار و دوشینگان نشس ه بر پشت چ ر ن خریس ی س رود ش د اس ت» (فورس ت.)85 :1375 ،
شلکوفسکی ،فرمالیست روس ،مع قد است شک های جدید هنری چینی جن انواع ن ازل اع ب ار یاف ه
نیست وی اشعار غنایی پوشکین و اشعار مایاکوفسکی را در ادبیات روسیه مثال میزند ک ه ب ه ترتی ب
از شعرهای باب روز و اشعار فکاهی روزنامهای سرچشمه میگیرد (ن ک :ول ک و وارن.)271 :1373 ،
این آبشخور شعر غنایی در ادبیات اواخر قرون وسطی به خوبی آشکار است.
 -3منبع سوم شعر غنایی «اسساسات فردی» است .این نوع شعر ،پس از رمان یسیس م رواا یاف ت.
در این عصر و پس از آن ،شعری که ب ه ش یوۀ اول ش خص س رود م یش د و بی انگر ویژگ یه ای
مشخص خود شاعر و زندگی فردی او بود ،به عنوان شعر غنایی رواا یافت و نوع ش عر رس می ای ن
دور لقب گرفت .بنابراین از عصر رمان یسیسم به بعد ،هم همراهی موسیقی با شعر غنایی شرط ای لی
این نوع شعر نبود و هم این که تجربۀ شاعران رسمی و باسواد از این نوع شعر باعث شد که ای ن ن وع
شعر در این دور خصوییات کام شعر شفاهی را کنار بگاارد .هایت مع قد اس ت« :ش عر غن ایی ب ا
رشد خود از موسیقی و رقص فایله گرفت و قویتر و پینید تر ش د .اگ ر تران ه ب ه قص د رقص یدن
ساخ ه نشد باشد اما در عین س ال دارای وزن نیرومن دی باش د ،معم و ًال کیفی ت ع اطفی آن تش دید
میشود .این را هر کس در باالدها اسساس میکند» (هایت.)352 :1376 ،
موسیقی به عنوان یک آلت فینیکی در کنار شعر نبود ،بلکه ویژگ یه ای موس یقایی در ای وات و
کلمات شعر جلو گر شد؛ با این تفاوت که در شعر غن ایی ای ن عص ر ،ای وات و کلم ات در جه ت
هماهنگی با نهمۀ موسیقی تنظیم نمیشد ،بلکه زمینه و معنای ع اطفی ی ک ار ر هن ری ،ای وات آن را
تعیین میکرد .به همین جهت بود که شعر روسیات و عواطم فرد را انعکاس میداد نه نهم ۀ موس یقی
را .المارتین جملهای دارد که به خوبی کنار رف ن موسیقی از شعر غنایی و جایگنین ش دن اسس اس را
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بیان میکند .وی میگوید :در عصر رمان یسم« ،تارهای قلب انسان ج ای چن ذ پارن اس را م یگی رد»
(نق از فورست.)83 :1375 ،
الب ه این نک ه را باید در نظر گرفت که این سه ویژگی در شعرهای غنایی اغل ب تو م ان اس ت .ب ا
این توضیح که در شعر یونان و روم باس ان همراهی ب ا موس یقی ش رط ای لی ش عر غن ایی ب ود ام ا
شعرهای پیندار و سافو سرشار از اسساسات و عواط م اس ت .در ق رون وس طی ،ش عر غن ایی از دل
مردم عامه بیرون میآمد و زبان آن نین ساد بود امّا موسیقی و اسساسات هم در کنار آن وجود داش ت.
در عصر رمان یسیسم هم شرط ایلی شعر غنایی بیان اسساسات فردی است امّ ا چن ان ک ه ذک ر ش د،
قالب باالد ک ه در ای ن عص ر رواا یاف ت ریش ه در ادبی ات عامیان ه داش ت و بس یاری از ش عرهای
رمان یکهای آلمانی در شاهکارهای موسیقی به کار رفت.
 -2-2تعريف شعر غنايي در ايران

محققان معایر ایرانی ،در تعریم خود از شعر غنایی و تطبیق آن با شعر فارس ی ،اغل ب مفه وم س وم
شعر غنایی را در نظر داش هاند .شفیعی کدکنی شعر غنایی را سخن گف ن از اسساس شخصی م یدان د
به شرط این که «از دو کلمۀ «اسساس» و «شخصی» وسیعترین مف اهیم آنه ا را در نظ ر بگی ریم» .وی
انواع اسساسات را موضوع شعر غنایی میدان د (ش فیعی ک دکنی .)112 :1352 ،فرش یدورد نی ن ش عر
غنایی را شعری میداند که اسساسات و عواطم شخصی و خصویی شاعر را به ط ور مس قیم بی ان
میکند (فرشیدورد .)65 :1363 ،وی مع قد است در شعر فارسی باید ب ه ج ای ای ن ای ط

« ،ش عر

شخصی» را به کار برد و اس دالل میکند که این نوع شعر در فارسی از موسیقی مس ق ب ود اس ت و
به واسطۀ ممنوعیت موسیقی از لحاظ دینی ،شعر با موسیقی همرا نمیشد ول ی در اروپ ا در اب دا ب ا
موسیقی تو م بود است (همان.)68 :
شمیسا در تعریم ادب غنایی مینویسد« :ادب غن ایی در ای

اش عاری اس ت ک ه اسساس ات و

عواطم شخصی را مطر میکند» .وی اشار میکند که در «اکثر نقاط جهان ،اشعار عاطفی و عاش قانه
و سوزناک با موسیقی همرا بود است» .وی همنن ین م ینویس د« :در اروپ ا تروبادوره ا و در ای ران
عاشیقها و خنیاگران ،روس اییان و شبانان سافظ این سنّت بود اند» .وی در تطبیق شعر غن ایی ب ا ش عر
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فارسی اشار میکند که شعر غنایی در دو معنی به کار میرود -1 :اشعار اسساسی و عاطفی  -2اش عار
عاشقانه؛ و مع قد است که در ادبیات فارسی بیش ر معن ی دوم مع روم اس ت (شمیس ا-119 :1373 ،
 .)126وی همننین به طور کوتا به منشأ فولکولوریک اشعار غنایی نین اش ار م یکن د (هم ان.)124 :
پورنامداریان نین شعر غنایی را شعری میداند که بیانگر اسساسات و عواطم شخص ی اس ت و مع ق د
است تنوّع شعر غنایی به دلی اقسام مخ لم عواطم بشری است (رک :پورنام داریان .)31 :1380،ای ن
تعریمها و دیدگا ها چنان که گف یم اغلب تحت تأریر دیدگا رمان یکی ش عر غن ایی اس ت .در عص ر
رمان یسیسم مطابق این دیدگا که شعر بیانگر اسساسات و عواط م شخص ی ش اعر اس ت ،ش عرهای
غنایی که به شیوۀ اولشخص سرود شد بود ،نوع غالب شعر ش ناخ ه ش د (.)Abrams, 1978: 1298
بن ابراین در تعری م ش عر غن ایی ،تأکی د ب ر «اسساس ات» و «شخص ی ب ودن» پررن ذ
شد.
این دیدگا رمان یکی در تعریمهای من قدان ایرانی ت أریر داش ه اس ت .چن ان ک ه دی دیم ،اغل ب
محققان ایرانی در تعریم شعر غنایی ،عنایر همراهی آن با موسیقی و ارتباط آن را با س رود ه ایی ک ه
از دل جامعه عوام بیرون میآید ،در نظر نگرف هاند .س ی برخی چنان که گف ه شد مع ق د بودن د ک ه در
ادبیات فارسی ،موسیقی از شعر مس ق بود و هیچ گا شعر با موسیقی همرا نشد است .امّا چنان ک ه
خواهیم دید ،سرچشمههای سهگانۀ شعر غنایی در ادبیات فارسی را هم بهخوبی میتوان بررس ی ک رد.
سنّت همراهی شعر با موسیقی نه تنها در ادبیات پی

از اس م بهوفور دی د م یش ود ،بلک ه در دوران

اس می هم این سنّت ادامه یاف ه است .از س وی دیگ ر ش عرهای عامیان ۀ بس یاری در ادبی ات فارس ی
وجود داش ه که س ی در شعر رسمی تأریرات فراوانی گااش ه است.
روند همراهی موسیقی با شعر و رواا اشعار محلی و وارد شدن ت دریجی عواط م و اسساس ات
در شعر و ادبیات ایران به خوبی قاب بررسی است .همان طور که در ادامه اشار خواهد شد ،ب ا توجّ ه
به زبان آهنگین م ون دینی زردش ی مث گاتاها و یشتها و زمنمه شدن آنها ب ا آواز و همنن ین رواا
داس انهای عاشقانه که توسط گروهی خاص به همراهی موسیقی ،سینه به سینه نق
میتوان پیدای

اشعار غنایی را ب ه مفه وم ق دیمی و ارس طویی آن در ادبی ات پ ی

بهخوبی مشاهد و بررسی کرد.

م یش د اس ت،
از اس م ای ران
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 -2-3پیوند موسیقي و ادبیات در ايران پیش از اسالم

یاسبنظران مع قدند اولین پیوند موسیقی و شعر به زم انی برم یگ ردد ک ه م ردم ب ه هنگ ام انج ام
کارهای طاقتفرسا به یورت دس ه جمعی از ایوات مش رکی اس فاد میکردند .ب ا گاش ت زم ان و
پیشرفت جوامع ،این هنرها مس ق گردی د و دس خوج تجنی ه ش د (ن ک :م

.)97-94 :1367 ،

یوت اساس موسیقی است و «موسیقی پدید -ای در فط رت آدم ی اس ت .ع واملی ک ه آدم ی را ب ه
جس جوی موسیقی میکشاند است ،همان کش هایی است که او را وادار ب ه گف ن ش عر م یک رد
است و پیوند این دو سخت اس وار است زیرا شعر در سقیقت موسیقی کلم هه ا و لف ظهاس ت و غن ا
موسیقی الحان و آهنذها» (شفیعی کدکنی .)44 :1391 ،پیوند این دو به یورت ذاتی در هر جامع های
س ی جوامع قبیلهای و بدوی وجود دارد .شوقی ضیم با آوردن شواهدی رابت میکند که ش عر عرب ی
در آغاز پیدای

خود غنایی بود است .وی مینویسد «شعر در عصر جاهلی ب ا آواز ه مپیون د ب ود و

شاید به همین سبب ،نظم و ایراد شعر را «انشاد» میخواندند .س ی میبینیم که از آن به تهنّی نی ن تعبی ر
کرد اند» (ضیم .)49 :1384 ،با توجه به آن که در بیش ر زبانهای دنیا لفظ ش عر را ب ا س رودن هم را
میآوردند مث ً در عربی «اَنشد شعراً» و در فارسی «قصید س رودن» م یگوین د؛ ای ن گون ه اس عمال
بیانگر آن است که شعر از قدیم با خوانندگی و آواز رابطۀ کام داش ه اس ت (اقب ال و دیگ ران:1366 ،
 .)67شعر و موسیقی در ایران پی

از اس م نین بسیار مرتبط بود است .مری بویس اشار م یکن د ک ه

شعر و موسیقی از خوشایندترین امور پارتها بود است و به زع م آن ان ،ای ن دو پیوس گی ج دایی-
ناپایری داش ند .وی همننین اشار میکند که ایرانیان واژۀ بومی مس قلی که لف ظ ش اعر را از خوانن د
م ماین کند نداش هاند (” .)Boyce, 2012: “GŌSĀNموارد ارتباط عمیق این دو هنر را در ادبی ات پ ی
از اس م به چند یورت میتوان بررسی کرد:
-2-3-1گوسانها

سنّت شفاهی در ادبیات پی
پی

از اس م رایج بود است .یکی از طبقات مه م جامع ه ک ه ای ن س نّت را

میبردند ،گوسانها بودند .دک ر معین در فرهنذ فارسی این واژ را «کوسان» ض بط ک رد و آن را

موسیقیدان خنیاگر معنی کرد و م نی از مجم ال واریخ و القصص ب ه عن وان ش اهد آورد ک ه در آن
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ضمن این که کوسان را در زبان پهلوی «خنیاگر» دانس ه است ،میگوید که به رام گ ور چ ون دی د ک ه

مردمان بیرامشگر شراب میخوردند ،از هندوان دوازد هنار رامشگر زن و مرد آورد (فرهن ذ فارس ی
معین ،ذی «کوسان»).
مری بویس دربارۀ گوسانه ا تحقیق ی ارزن د ارائ ه ک رد اس ت .او مع ق د اس ت واژۀ گوس ان
) )gōsānواژ ای پ ارتی و مع ادل معن ای واژۀ ) )huniyāgarدر زب ان فارس ی میان ه و واژۀ خنی اگر
( )ḵonyāgarدر زبان فارسی جدی د اس ت (ب ویس 31 :1368 ،و ” .)Boyce, 2012: “GŌSĀNای ن
واژ در ایران باس ان به معنای نوازند  -خوانن د  ،ش اعر ت داول داش ه اس ت (زرش ناس.)48 :1384 ،
بویس هم در بیان اش قاق مفهومی ای ن واژ از ترکی ب  poet-musician, minstrelاس فاد م یکن د
(” .)Boyce, 2012: “GŌSĀNاین واژ در ویس و رامین هم آمد است:
س

رودی گف

ت کوس

ان ن

وآیین

در او پوش ید س ال وی س و رام ین
(گرگانی)197 :1389 ،

که در آنجا موبد شا در باغ بنمی ساخ ه و «کوسان نواگر» :
هم

ی زد را ه

ای خوش

گواران

هم

ی کردن

دش

ادی نام

داران
(همان)

چنان که میبینیم ،مینوی نین این واژ را در ویس و رامین «کوسان» ضبط کرد است.
هر چند بنا بر تحقیق بویس سنّت خنیاگری و گوسانی در دوران اشکانیان رواا داش ه اس ت؛ ول ی
وی وجود خنیاگران سرفهای را در دورۀ هخامنشیان نین مح م

دانس ه و ض من اش ار ب ه ای ن ک ه

کورج تا پایان عمر در داس ان و آواز س ود میشد اس ت (ب ویس 51-50 :1368 ،و خ القی مطل ق،
 ،)143 :1386مع قد است که داس ان زریادرس و اداتیس که مربوط به دورۀ مادهاست ،به وسیلۀ س نّت
خنیاگری دورۀ هخامنشیان سفظ شد است .وی همننین ضمن بحث مم د دربارۀ ن امه ای عاش ق و

معشوق در این داس ان و شباهت این داس ان ب ا گش اس ب و ک ایون ش
 ، )477به نق

اهنامه ( Boyce, 1955:463-

و اهمیت خنیاگران در این جابهجاییها اشار میکند (همان.)474 :

گوسانها وظایم م عدد و موقعیت اج ماعی ویژ ای داش هاند (نک :خالقی مطل ق 139 :1386 ،ب ه
بعد و (” .))Boyce, 2012: “GŌSĀNآنها ع و بر وظیفۀ داس انگویی در بنمه ا و س رگرم ک ردن
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شاهان و تودۀ مردم ،س ایشگر ،هجوکنند  ،مرریهخ وان و رب ت کنن دۀ پی روزیه ا بودن د و پیوس ه در
سوگ و سور ساضر میشدند .از این روی گاهی در وهلۀ اول موقعیت دقیق اج ماعی آنه ا مش خص
نیست .س ی گاهی به یورت ت ک س را و گ اهی ه م عض و گروه ی ب ود ان د (ب ویس44 :1368 ،؛
زرشناس .)50 :1384 ،این ویژگی گوسانها بهیقین منجر به شک گیری انواع ادبیای میش د ک ه م ی-
توانست مشابه انواع ادبیات غنایی در یونان باس ان باش د ک ه ه م مرری ه داش ند و ه م ش ادینام ه و
عروسینامه و هم تکسرایی و هم همسرایی؛ هر چند این نوع ادبیات به ی ورت ش فاهی ادام ه م ی-
یافت .طبق تحقیقات بویس ،ایرانیان نین مانند یونانیها برای تعلیم فرزندان خود ،هنگام ن واخ ن چن ذ،
شعر را نین مورد اس فاد قرار میدادند (بویس .)65 :1368 ،وی در ج ای دیگ ر ب ا اش ار ب ه ای ن ک ه
رامین ،شاهناد و جنگجوی قدرتمند ،ترانههای عاشقانۀ ساخت خود را 3به همراهی چنذ برای وی س
میخواند ،این فرضیه را مطر میکند که سرودن و اجرای اشعار با یک آلت موس یقایی ب ه نظ ر م ی-
رسد در جوامع پارتی یکی از آداب معمول ب ود اس ت (” .)Boyce, 2012: “GŌSĀNای ن در واق ع
همان مفهوم اولیه و بوطیقایی شعر غنایی است .در یک ارر دیگر با نام رسالۀ «خسرو و ری دک» ،ج وان
ادعا میکند که از جمله کماالت وی ،اس عداد وافر در موسیقی و آواز و مشاعر است (ن ک :جاماس ب
آسانا.)58 :1391 ،
بعد از اشکانیان نه تنها سنّت گوسانها از میان نرفت ،بلکه به یورت ویژ ای به آن توج ه ش د .در
زمان ساسانیان ،خنیاگران جنو افراد مهمی که در کنار پنشکان ،منجمان و موبدان م یبایس ت در درب ار
باشند ،قرار گرف ند (بویس .)55-54 :1368 ،ای ن س نّت در زم ان به رام گ ور و خس رو پروی ن رواا
فراوانی یافت که ن یجۀ آن ظهور خنیاگران معروفی همنون باربد و نکیس ا ب ود اس ت .ب ا ای ن هم ه
«مدارک موجود دربارۀ هنیاگر عصر ساسانی نشان میدهد که گس رۀ فعالی ته ای او ب ه می نان بس یار
زیاد همسان گوسان دورۀ پارتها ب ود اس ت» (هم ان .)63 :ای نه ا در دورۀ ساس انی داس انه ای
سماسی و عاشقانه و غیر ایرانی را به یاد داش ند و آنها را همرا با س از م یخواندن د (ن ک :تفض لی،
 .)311 :1376باربد که در منابع مع بر (رک :تفضلی :1988 ،ذی  )Bārbadخوانند  ،نوازند  ،س خنس را
و موسیقیشناس دربار خسروپروین معرفی شد اس ت ،ب رای تس لی خ اطر پادش ا  ،س وادت تل خ و
شیرین را به یورت شعر در میآورد و همرا ب ا موس یقی ب رای پادش ا م یخوان د (هم ان) .ب ویس
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(” )2012: “GŌSĀNنین با اشار به باربد تأکید میکند که هنر شاعری – خنیاگری ت ا زم ان ساس انیان
در سطو بسیار عالی دنبال میشد .از این روی وی را به رین نمونۀ سنت گوسانی ب رای روای ته ای
داس انی همرا با خنی اگری از دوران ساس انی دانس هان د (آموزگ ار .)28 :1386 ،ویژگ یه ای س نت
خنیاگری در شاهنامه هم بسیار مش هود اس ت :داس ان گف ن بلب  ،خنی اگری رس م و اس فندیار در
هفتخوان ،همننین توییم مازندران توسط رامشگر و را یاف ن

به درب ار کیک اووس ،و همنن ین

داس ان نفوذ باربد به دربار خسروپروین که از غناییترین داس انهای شاهنامه است میتواند نمود س نّت
خنیاگری و شعرخوانی در ایران باس ان باشد.
روند همراهی موسیقی با ادبیات پس از اس م نین در خور بررسی است .ب ا بررس ی اس وال و آر ار
رودکی درمییابیم که این شاعر که در هشت سالگی قرآن را از بر داش ه ،آراس ه به هن ر آواز خ وانی و
نوازندگی نین بود است .شعر «بوی جوی مولیان» او را یک غ نل ملح ون دانس هان د (هم ایی:1339 ،
 .)77به نظر میرسد او شعرهای

را به شیوۀ گوسانهای پیشین ب ا موس یقی هم را م یک رد اس ت؛

چنان که گوید:
رودک ی چن ذ برگرف ت و نواخ ت

ب اد ان داز ک و س رود ان داخت
(رودکی)18 :1386 ،

این ویژگی را فرّخی نین داش ه است (ن ک :فرّخ ی267 :1371 ،؛ همنن ین رکBoyce, 2012: :

” .)“GŌSĀNبنابراین آنها را میتوان میراتدار شعر غنایی که ن و راب ط ش عر که ن ایران ی و ش عر
عروضی دانست .شفیعی کدکنی مینویسد« :این نک ه که شعر دور های آغازین زبان فارسی ،در س نّت
شعر شفاهی بالید و رشد کرد است ،امروز ج ای تردی د نیس ت .از «چن ذ ب ر گ رف ن» رودک ی و
«سرود انداخ ن» او تا راویان خوجآوازی ک ه در مج الس پادش اهان و در بازاره ا ،ش عرها را ب ه آواز
میخواند اند تا ماکران و اه منبر تا مرشدان زورخانه ،همه و همه دلی این اس ت ک ه ش عر فارس ی
دورۀ اس می ادامۀ کار گوسانهای پارتی است» (شفیعی کدکنی.)42 :1386 ،
به هر سال توجه به روند کار گوسانها ،وجود نوع غنایی را به مفهوم اولی ه در آر ار ادب ی فارس ی
پی

از اس م برای ما رابت میکند .این طبقۀ اج ماعی باعث میشد مردم و پادشاهان ب ه س رود ه ای
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تهنّلی و موسیقایی دل بدهند و این خود باعث رش د و گس رج ش عر غن ایی در ب ین اف راد جامع ه
میشد.
 -2-3-2شعر غنايي توأم با موسیقي در ادبیات پیش از اسالم

کهنترین نوش های که از ایرانیان به جای ماند  ،گاهان است .گاهان خود بخشی از یسنا و یس نا بخش ی
از اوس است .گاهان که سرودۀ زردشت است ،منظوم به نظ م هج ایی اس ت (ب رای دی دن س اخ ار و
مح وای م ن گاه ان رک Humbach, 2012: “gathas-i-texts” :و ابوالقاس می .)8 :1383 ،ب ه هنگ ام
خواندن سرودهای ک اب گاهان و یشتها از موس یقی خای ی اس فاد م یش د اس ت (رک :س ان ا،
 11 :1369و  .)16گارا از ریشۀ گا  Gāبه معنی سرودن و سرود خواندن است؛ سرودهایی ک ه آن را ب ا
آهنذ بلند یا کوتا ترنم و ت وت کنند .گاراها ب ه معن ای س رود و نهم ه اس ت (رض ی :1381 ،ذی
«گارا») .دریار ( )9 :1343با مطالعۀ ملودی سرودهای گاتاها و یشتها که ب ه وس یلۀ موب دان هن دی و
ایرانی ت وت میشد سعی دارد سبک آوازی کهن آن را کشم کن د و ه دم او ای ن اس ت ک ه ت أریر
لحن خواندن گاتاها را بر ترتی قدیم مسیحی نشان دهد .وی با مقایسۀ لح ن موب د آتش کدۀ بمبئ ی و
لحن زردش یان کرمان و یند ،از منظر نت موسیقی تشابه چشمگیری در آن مییابد و ن یجه میگی رد ک ه
این ترتی ها منشأ مش رکی دارند و بر ترتی مسیحی تأریر گااش هاند (هم ان12 :؛ همنن ین رک :س ان ا،
 .)17-16 :1369در بسیاری از م ون قدیم به ملحون بودن گاتاها اشار شد است .هم ایی ()13 :1375
مینویسد که مؤید شعر بودن گاتاها این است که مردم آن را به آواز م یخواندن د و از ق ول مس عودی
یاسب تاریخ مروا الاهب نق میکند که عوام در عصر او ک اب زردشت را زمنم ه م ینامیدن د .وی
همننین زند خوان و زندبام دانس ن بلب خوج آواز را در شعر فارسی دلیلی بر ملحون ب ودن گاتاه ا
میداند .محققان معایر در نامگااری بخ

(هات یا ها) ه ای گاتاه ا از واژۀ  songاس فاد م یکنن د

(رک .)Humbach, 2012: “gathas-i-texts” :مکن نی ه م در فرهن ذ کوچ ک پهل وی خ ود واژۀ
 Hymnرا ک ه در فرهن ذ دین ی غرب ی س رود آوازی ملح ون اس ت در براب ر گاتاه ا م یگ اارد
(” )Mackenzie, 1971: 34, “gāhو کلنن (” )Kellens, 2012: “AVESTAه م از هم ین ای ط
در توییم سرودهای گاتاها و یشتها اس فاد میکند .با این مقدمه میت وان ه معقی د ب ا ی ورتگر
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ن یجه گرفت که مفهوم واقعی و بوطیقایی شعر غنایی را در ادبیات کهن فارس ی در س رودهای م اهبی
زردشت بهویژ گاهان باید یافت .گاهان را ،همننان که رسم در قرائت قرآن کریم خواندن آهنگ ین آن
است ،تو م با نوای خوج میخواند اند .همننین یشتها که قسم ی دیگر از اوس اس ت سال ت ش عر
داش ه و وق ی با موسیقی تو م میشد  ،کیفی ی روسانی و دلاایر پیدا میک رد اس ت (ی ورتگر:1345 ،
.)68
ادبیات تو م با موسیقی در ادبیات پی

از اس م جل وۀ خای ی دارد .ایرانی ان در دورۀ ساس انیان،

شعرهای غنایی زیادی داش ند که به آواز خواند میشد اس ت .موس یقی و آواز س خت م ورد ع ق ۀ
همگان بود است (رک Tafażżolī, 1988: “BĀRBAD” :و سان ا .)15-13 :1369 ،مانی هم ،پایه و مقام
آواز را بسیار بلند میشمرد و با کوششی تمام موسیقی دینی را در آیین خود رای ج س اخت .از مطال ب
قابوسنامه بهخوبی میتوان دریافت که همراهی شعر با موسیقی در ایران رایج ب ود و نظ م و قاع د و
ترتیب مشخصی داش ه است .عنصرالمعالی مینویسد« :اس ادان م هی این یناعت (خنیاگری) را ترتیبی
نهادند :اول دس ان خسروانی زدند و آن را از بهر مجلس ملوک ساخ ند .بعد از آن طریقها به وزن کم از
آن بنهادند؛ چنان که بدو سرود توان گفت و آن را راه نام کردند و آن راهی ب ود ک ه ب ه طب ع پی ران و
خداوندان جدّ نندیک بود .پس این را را گبران از بهر این قوم ساخ ند .پس چون این قوم را دیدند ک ه
خلق همه پیر و اه جدّ نباشند گف ند :از بهر پیران طریقی نهادیم ،از بهر جوانان نین طریقی نه یم .پ س
بجس ند شعرهایی که به وزن سبکتر بود بر وی را های سبک ساخ ند و خفیم نام کردند .ت ا از پ س
این هر راهی گران از این خفیفی بننند و بگویند (=بخوانند) تا در نوب ی مطربی هم پیران و هم جوانان را
نصیب بود .پس کودکان و زنان لطیمطبعتر باشند ،بی بهر ماندند تا آن گه که ترانه گف ند و پدیدار آمد،
آن گه این ترانه را نصیب این قوم کردند تا این قوم نین راست یابند از این لاّت ،از آنن ه ان در وزنه ا
هیچ وزنی لطیمتر از ترانه نیست( »...عنصرالمعالی.)194-193 :1386 ،
از این مطالب ع و بر این که همراهی ش عر ب ا موس یقی در ای ران پ ی

از اس م و ای ران دورۀ

ج هب ه
اس می تثبیت میشود ،این ن یجهها را نین میتوان گرف ت ک ه در ش عر هم را ب ا موس یقی تو ّ
مخاطب اهمّیت فراوانی داش ه است .بویس اشار میکند که از جمله توان اییه ایی م ن وعی ک ه ی ک
گوسان سرفهای باید داش ه باشد ،درک جایگا مخاطبان و ت ج در جهت اقنای آنان اس ت ( Boyce,
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” .)2012: “GŌSĀNاین عام گونههای مخ لم شعر غنایی را به وجود میآورد است ک ه از لح اظ
ساخ اری و زبانی تفاوتهایی داش هاند .همننین با توجه به م ن قابوسنامه ،تنوع قالبها و گون هه ای
شعری رسمی غنایی را در دوران اس می میتوان ادامۀ سنّت شفاهی و نوش اری ش عر پ ی

از اس م

دانست و تفاوت زبان شعری قصید را که اغلب برای پادشا سرود میشد و غنل و رب اعی و فهل وی
و دوبی ی را که جنبههای عامیانۀ بیش ری دارند ،میتوان از این منظر توجیه کرد.
 -2-3-3خسروانيها و ديگر گونههای شعری سنّت ادبي پیش از اسالم

از جمله سرودهای دوران ساسانی که با موسیقی همرا میشد  ،خسروانیهای بارب د ،خنی اگر مش هور
دربار خسروپروین است .اخوان رالث در مقالهای با عنوان «خسروانی و السکوی» به طور مفص درب ارۀ
خسروانیها بحث کرد و تمامی اقوال ذکرشد را آورد است .مؤلّم تاریخ سیس ان آن را س خنی ک ه
همرا و هماهنذ با سازی است ،عنصرالمعالی در قابوسنامه آن را نهمهای و راه ی و دس انی ،ع وفی
«سخنی نامنظوم بیرعایت وزن و قافیه» و شمس قیس رازی نث ری ملح ون ب ی ه یچ از ک م منظ وم
پنداش هاند (نک :اخوان رالث .) 500 :1339 ،نک ۀ مهم ای ن اس ت ک ه ه یچ ک دام از ای ن نویس ندگان،
خسروانیها را شعر به سساب نیاورد اند؛ چرا که آن را با معیارهای شعری عرب سنجید اند .تنها کسی

در بین نظریهپردازان قدیم که آن را شعر به سس اب آورد  ،خواج ه نص یر اس ت .خواج ه در اس اس
االق باس وزن را به سقیقی و مجازی تقسیم کرد و خسروانیها را نوعی شعر موزون مجازی دانس ه که
«از جهت تساوی اقوال و به سسب ظاهر شبیه به وزن بود است» (خواجه نصیر طوسی ،نق از همان).
س ی در برهان قاطع ،خسروانی این گونه تعریم شد است« :نام لحنی اس ت از مص نّفات بارب د ،و آن
نثری بود است مسجّع ،مش م بر دعا و رنای خسرو و مطلقاً نظم در آن به کار نرف ه» (برهان قاطع ،ذی
«خسروانی») .شفیعی کدکنی از قول بهار مینویسد[« :خسروانیات] اشعاری بودند که برای پادش اهان و
موبدان و خدا و آتشکد میسرود اند و این نوع را سرود مینامید اند و یا سرود خسروانی میگف هان د»
(شفیعی کدکنی .)569 :1391 ،وی در آنجا یکی از خسروانیهای باربد را معرفی میکند .وی قطعه شعر
هجایی را در ک اب مخ ارات من ک اب اللهو و الم هی تألیم ابنخردادبه خراسانی یاف ه اس ت ک ه از
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آهنذهای معروم باربد در تهنیت خسروپروین بود است .ابن خردادبه آن قطعه ش عر را ب ه ی ورت
ای آورد و به عربی نین ترجمه کرد است:
قیصر ما مانا خاقان خرشیا/ای قیصر یش به ال َق رم َر و خاق ا لن الش مسر /ان م ن خ اای اب ر مان ا
کامهاران /ای الای هور موالیر یرشبره الهَیمر الم مکِّن /کخاها ما پوشد کخاهد خرش ید /ای اذا ش ا ر غط ا
القمرَ و اذا شا الشمسر
شفیعی کدکنی دو نک ۀ مهم را دربارۀ این شعر بیان کرد است :یکی این که این شعر هجایی اس ت
و دوم این که به زبان دری است و مع قد است زبان دری پی

از اس م هم وجود داش ه اس ت (ن ک:

شفیعی کدکنی .)575-571 :1391 ،به زعم ابنخردادب ه ،بارب د ب ر روی ای ن س خن م وزون ،آهنگ ی
ساخ ه بود و برای خسرو به آواز خواند بود است (نق از همان.)572 :
با توجّه به مجموع گف ههای نویسندگان قدیم و جدید ،میتوان به این ن یجه رسید که خسروانیه ا
نوعی شعر هجایی بود که همرا با موسیقی انشاد میش د و مض مون آنه ا در آغ از بیش ر س ای
شاهان بود  ،امّا بعدها به میان مردم ه م را یاف ه و دربردارن دۀ مض امین ع امت ری ش د اس ت .ای ن
ایط

در موسیقی هم ب ه ک ار م یرف ه اس ت (ن ک :زرق انی .)286 :1388 ،بن ابراین از آنج ا ک ه

خسروانیها برای همراهی با موسیقی سرود و به همراهی آن خواند میشد ،میت وان گف ت ک ه ای ن
قالب ادبی ،یکی از اَشکال ایی ادب غنایی ایرانزمین است و بیانگر مفهوم اولی ه و بوطیق ایی ادبی ات
غنایی است که در آن شعر و موسیقی هموار در کنار هم بودند.
گونۀ دیگر ادب غنایی سنّت ادبی پی

از اس م ،اورامن است .در برهان قاطع آمد اس ت« :ن وعی

از خوانندگی و گویندگی باشد که آن خاص فارسیان است و شعر آن به زب ان پهل وی باش د» (بره ان
قاطع ،ذی «اورامن») .علیاشرم یادقی از وج ود ی ک نس خۀ خط ی در ک ابخان ۀ مجل س ش ورای
اس می خبر میدهد که چند بیت با عنوان اورامنان دارد (یادقی 237 :1379 ،به بعد) .اورام ن پ س از
اس م نین کاربرد داشت .شمیسا مینویسد« :همانطور که ملحون ات رب اعی اس مه ای مخصوی ی از
قبی قول و غنل دارد ،به دوبی ی ملحون نین اسمی نهاد و آن را اورام ن ی ا اورام ه خوانن د» (شمیس ا،
.)369 :1374
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 -2-3-4ادامۀ سنّت شعر غنايي پیش از اسالم در دوران اسالمي

این نوع شعرهای غنایی که در بین تودۀ مردم طرفداران زیادی داشت ،پس از اس م ب ه ی کب ار قط ع
نشد .شیو های عملی سرودن شعر و خواندن آن با آواز و همرا با موسیقی – چنان که گف ه ش د -در
شعر رودکی و فرخی و دیگر شاعران همعصر آنها دید میشود .از این روی میت وان ب ه ظ نّ ق وی
گفت که گونههای شعری غنایی هم پس از اس م ادامه یاف ه است.
ایرانشناسان و زبانشناس از طریق بررسی ساخ ار موسیقایی شعرهای عامیانه و رسمی پ س از
اس م در یدد کشم این رابطه برآمد اند .4الزار آنچنان که خود هم اشار کرد  ،یکی از زمینهه ای
مهم تحقیقات خود را کشم ارتباط میان شعر شفاهی ایران پی

از اس م و ش عر ک س یک فارس ی

معرفی میکند (الزار .)1 :1395 ،او در مقاالت م عددی در یدد کشم رابط ۀ موس یقایی ش عر ای ن
دو دور و اربات این نظریه برآمد است که« :برخی از اوزان فارسی در ن یجۀ انطباق با شعر تکی های
م علق به سنت پی

از اس م به وجود آمد اند» (همان .)103 :او الگوی وزنهای م ق ارب مح اوم

(روایی یا سماسی) ،م قارب سالم (غنایی) ،هنا (مفاعیلن) و رم (ف اع تن ی ا فع ت ن) و مج ث
(مفاعلن فع تن) را در سرود های پی

از اس م یاف ه اس ت ( Lazard, 2006: “PROSODY I.

” )middle-persianو الزار 109 :1395 ،و  110و  125و .)...از جملۀ ای ن گون هه ا ،فهلویّ ات ی ا
پهلویّات است که که در قرون نخس ین اس می در ایران سرود و خواند میشد اس ت .فهلوی ات،
به دوبی یها و توسّعاً به اشعاری اط ق میشود که به طور کلّی به گوی های کهن نواسی پهله/فهل ه
سرود شد است .ب ه روای ت اب ن مقفّ ع ،فهل ه پ نج ناسی ۀ ای فهان ،ری ،هم دان ،م ا نهاون د و
آذربایجان ،یعنی سرزمین ماد را در بر میگرفت .بدین ترتیب فهلویات شام اشعاری اس ت ک ه ب ه
گوی های غربی ،مرکنی و شمالی ایران سرود شد است (تفضّلی .)119 :1385 ،ش اهدی وج ود
دارد ساکی از آن که پار ای دوبی یهای غنایی عامیانه را یوفیان ایرانی بهداد در ق رن س وم هج ری
در مجالس سماع به آواز میخواند اند (نک :همان .)119 :مح وای فهلویات به ج ا مان د  ،مض امین
تهنلی ،عرفانی و نین توییم رنگین و زیبای طبیعت و هجو است .سرایندگان فهلویات ،ادامهدهن دۀ
سنّت شفاهی پارتی و خنیاگران بع دی در اوای
میانهاند (همان.)121 :

عص ر اس می و ای ول و مب انی ش عری ایران ی
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همننین ترانه یا ترانک از اقسام اشعار هجایی و به گونۀ سهلخ ی و دارای ش

119

یا هفت ی ا هش ت

هجا و دارای ضرب و گاهی نین قافیه بود و به آن در دوران اس می نام رب اعی داد ان د ک ه ب ا آهن ذ
ویژ خواند میشد است (یبور 61 :1370 ،به بعد) .همننین اقبال از گونۀ دیگری ب ه ن ام الس کوی
که نام مرغی خوجآواز بود نام می برد و اظه ار م یدارد ک ه پارس یان یک ی از نواه ای خ ود را ب ه
مناسبت طرز خوجنوای آن مرغ ،السکوی خواند اند (اقبال و دیگران.)71 :1366 ،
یادقی در ضمن بحث دربارۀ داس ان عاشقانۀ شروین از گونهای شعر به نام «شرو » یا «ش روینان»
نام میبرد .سدس وی این است که این داس ان به شعر پهلوی (فهلوی یا لهجههای غ رب ای ران) ب ود
است .وی همننین سه بیت با عنوان «شروینان» آورد است و در ادامه به این نک ه اش ار م یکن د ک ه
ایط

شرو که امروز در اس ان بوش هر مع ادل آواز دش ی و دش س انی اس ت برگرف ه از هم ان

شروینان است (یادقی 237 :1379 ،به بعد).
خوانندگان ایرانی در دورۀ اس می ،در شکوفایی هنر موسیقی و آواز تازیان سهمی ب هس نا داش ند.
بسیاری از هنرمندان عریۀ موسیقی ایرانی پس از اس م به دربارهای عرب ی را یاف ن د .ن ام بس یاری از
ابنارآالت موسیقی فارسی در شعر عربی دورۀ عباسیان آمد است (نک :ریاک ا و دیگ ران 88 :1381 ،و
همننین نک :ضیم .)59-53 :1384 ،از بررسی م ون موجود آشکار است که در ای ران دورۀ اس می
نین همراهی شعر و موسیقی تا مدتها رایج بود است .سرودهای بومی ایران که تا امروز ت داوم داش ه
(نک :ذوالفقاری و اسمدی 145 :1388 ،به بعد) بیانگر ای ن مطل ب اس ت ک ه نمون هه ایی از ش عر و
موسیقی در ایران هموار در کنار هم بود اند .این نک ه با توجّه به م ون مع بر قدیم نین دانس ه م یش ود.
زرّینکوب سه سرود بخارا (سدود  56ق ،).ترانۀ ینید بن مفرغ ( 59ق ).و س رود کودک ان بل خ (108
ق ).را از قدیمیترین سرودهای زبان و شعر فارس ی م یدان د (زرّی نک وب .)293-289 :1337 ،الزار
(” )Lazard, 2006: “Prosody i. Middle Persianیادآور میشود که ای ن اش عار از قواع د ش عری
ایران بعد از اس م پیروی نمیکند .یاسب قابوسنامه مینویسد« :اگر خنی اگری باش ی و ش اعری نی ن
دانی ،عاشق شعر خوی

مباج و همه روایت شعر خوی

مکن که چنان که ت و را ب ا ش عر خ وی

خوج باشد مگر آن ق وم را خ وج نباش د؛ ک ه خنی اگران راوی ان ش اعرانان د ن ه راوی ان خ وی »
(عنصرالمعالی .)194 :1386 ،همایی سیر تطوّر ایط سی غ نل را س ه مرسل ه ذک ر ک رد اس ت .در
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مرسلۀ اول ،غنل مث ترانه در ای از نوع اشعار ملحون بود است .در واقع غنل مش م ب ر عش قیات
بود و ع و بر وزن عروضی دارای وزن ایقاعی ه م ب ود ؛ یعن ی ب ا الح ان و نهم ات موس یقی نی ن
هماهنگی داش ه است و آن را در جشنها و مجالس بنم و شادمانی با ساز و آواز م یخوان د ان د .وی
اس اد مسلم این نوع غنل را رودکی میداند و س ی غنله ای مول وی را از ای ن ن وع ب ه ش مار آورد
است؛ همننین در ادامه مینویسد که نظامی هرگا از قول «باربد» و «نکیسا» لفظ غنل را ب ه ک ار م ی-
برد ،مرادج همان نوع اشعار ملحون مرادم «قول» و «تران ه» و «س رود» اس ت .وی در نهای ت چن ین
ن یجه میگیرد که «جنس غنل غنایی ملحون در شعر دری ،همانا که جانشین سرود خس روانی و تران ه
و دس ان و اورامنان شعر پهلوی باشد چنان که رباعی و دوبی ی نین ب ه عقی دۀ م ن هم ان ن وع اوزان و
الحان است» (همایی .)81-77 :1339 ،او مرسلۀ دوم تحوّل غنل را تبدی ش دن آن ب ه قال ب ش عری
خاص و مرسلۀ سوم آن را همان چینی میداند که ما امروز تهنّل م یگ وییم (هم ان) .از اش ار ه ا و
ان قادات نایرخسرو بر غنل نین آشکار میشود که در عصر او نین همننان غنل به معنی شعر هم را ب ا
موسیقی رایج بود است:
دانا به سخنهای خوج و خوب شود ش اد

نادان به س رود و غ نل و مط رب و ق وّال
(نایرخس رو)255 :1357 ،

سکم

تن

وانی شن

ود ازی را

ش د پ رد می ان ت و و سکم

ت

ف

نهی غ نل نه

آن پ رد ک ه بس

نی و تران ه
ند ب

ر چهان ه

(هم ان)228 :
عنصرالمعالی غنل و ترانه را به گونهای م رادم به کار میبرد و توییه میکن د« :اگ ر غ نل و تران ه
گویی ،سه و لطیم و تر گوی و به قوافی معروم گوی» و در ادامه یک بار دیگر میگوی د« :غ نل و
ترانه ،آبدار گوی و مد  ،قوی» (عنصرالمعالی .)190 :1386 ،این نک ۀ مهمی است ک ه زب ان قص ید و
غنل را م فاوت جلو میدهد .از بین این انواع عامیانه ،آننه که به شک و مح وای مش خصت ری در
ادبیات فارسی دید میشود ،دوبی ی و رب اعی اس ت .الزار ( )1395ش عر مع روم (آه وی ک وهی در
دشت چگونه دودا )...را که از نظر او مبنای وزن آن بر اساس توزیع تکیهها اس وار است با وزن رب اعی
مشابه میداند و و آن را رابط شعر ایران پی

از اس م و شعر دوران اس می میداند و با ای ن اس دالل
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ت ج میکند این فرضیه را که «رباعی فارسی دارای سرچشمهه ای ایران ی اس ت» ب ه ارب ات برس اند
(همان .)303 :او همننین در جای دیگر وزن رباعی را یکی از نشانههای پیوند موس یقایی ش عر ای ران
قب و بعد از دوران اس می میداند (”.)Lazard, 2006: “Prosody i.Middle Persian
با توجه به این بررسی مخ صر ،شعر و موسیقی در ادبیات پی

از اس م پیوند عمیقی داش ه اس ت

و در زمان ساسانیان که موسیقی رونق میگیرد و بازار غن ا رای ج م یش ود ،رواا ش عر غن ایی را ه م
میتوان مسلم دانست .نک ۀ قاب ذکر این است که این مرسله از ش عر غن ایی را در ای ران م یت وان ب ا
مرسلۀ دوم سیر تطوّر معنایی نوع ادبی غنایی تطبیق داد؛ چه ،این گونهها ع و بر این ک ه ب ه همراه ی
موسیقی خواند میشد  ،معموالً برخاس ه از ادبیات محلی بود است .همننین این قال به ای ش عری
یورتهای اولیۀ شعر غنایی ایران است که ش ک تکام

یاف ۀ آنه ا را در ای ران پ س از اس م در

قالبهای مهم شعر غنایی نظیر غنل ،رباعی ،دو بی ی و  ...میتوان دید .از این رو در بررسی سیر تط وّر
شعر غنایی در ادبیات فارسی ،توجّه به این قالبهای کهن ضروری به نظر میرسد.
 -3نتیجهگیری

با توجه به آننه که گف ه شد ،اگر شعر غنایی را یرفاً شعری بدانیم ک ه بی انگر اسساس ات و عواط م
فردی است و «من» شخصی گویند را بازگو میکند ،چنان که اغلب محققان ایرانی ای نگون ه تعری م
کرد اند ،بخشی از اَشکال مهم و ایی شعر غنایی را نادی د گ رف یم .ش عر غن ایی در مفه وم اب دایی
خودج شعری است که با نوعی موسیقی خواند میشد و بعدها اشعار ساد و آهنگین ی را م یگف ن د
که به یورت خودجوج از بین مردم عامه بیرون میآمد .تعریف ی ک ه در اب دا ذک ر ک ردیم در واق ع
تعریفی است که پس از عصر رمان یسیسم رایج شد و تح ت نف وذ نظری هپ ردازان ای ن مک ب ش ک
گرفت.
با این مقدمه در تاریخ ادبیات هر کشوری ممکن اس ت ش عرهای غن ایی ای یلی باش د ک ه ذی
تعریم رسمی آن نگنجد .با مراجعه به تاریخ ادبیات پی

از اس م ایران گونهه ای ش عری را م سظ ه

میکنیم که به همراهی موسیقی و برای همراهی با آن خواند و سرود میشد؛ ع و ب ر ای ن ،گون ه-
های شعری دیگری وجود دارد که از درون تودۀ مردم برخاس ه و س اد و آهنگ ین اس ت .گوس انه ا
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خنیاگران دور گردی بودند که شعرهای خایی را ب ه همراه ی موس یقی ب رای پادش ا و م ردم م ی-
خواند اند .ع و بر اینها در ایران پی

از اس م گون هه ای ش عری مانن د خس روانیه ا ،س رودها،

اورامنان و  ...وجود داش ه که به همراهی موسیقی خواند میشد و اغلب در ب ین ت ودۀ م ردم جری ان
داش ه است .اغلب این گونههای بومی در ادبیات پس از اس م نی ن ادام ه یاف ت .فهلوی ات ک ه ش ک
ایی دوبی یهای عامیانه است از نمونههای بارز آن است .غنله ای ملح ون نی ن از نمون هه ای ش عر
غنایی ایی است که در ادبیات پس از اس م ادامه یاف ه است.
بنابراین در تطوّر ادبیات غنایی هر مل ی ،باید به این دو ویژگی شعر غنایی توجه داش ت ک ه اغل ب
به یورت خودجوج در ادبیات هر کشوری وجود دارد.
پينوشت
از اس م ن ک :تفض لی ( ،)1376س میعی (،)1391

 -1برای معرفی آرار ادبی ب اقیمان د از ادبی ات پ ی

آموزگار و تفضلی (.Boyce (1968) ،Gershevitch (1968) ،Cereti (2009) ،)1373
 -2دربارۀ تاریخ شعر غنایی نک:
Diane (2013), Miller (2005), Brewster (2009).
 -3منظور بویس ابیاتی نظیر این بیتهاست:
گه

ی طنب

نشس

ازان

ب

ه دس

هم ی گف ی ک ه م ا دو نی ک ی اریم

ب

هم

هپ
ی گف

ی

او رام

یس

ین دلب

رود مهرب

ر

هی

ور و گ

اهی چن

ان و ن
اری یک

ذ در ب

وای دلن

دگر را ج
(گرگ

ان س

ر
وازان
ااریم

انی)138 :1389 ،

 -4در این بار به مقاالت زیر مراجعه شود (ترجمۀ فارسی این مقاالت در الزار (:))1395
-Lazard, Gilbert. (1985). “La métrique de la poésie parthe,” in Papers in Honour
of Professor Mary Boyce II, Acta Iranica 25, Leiden, pp. 371-399.
-Lazard, Gilbert. (2001). “La versification d’un poème pehlevi”, in A. A.
Sadeghi, ed., Tafazzoli Memorial Volume, Tehran, pp. 39-47.
-Lazard, Gilbert. (2002). “Encore la versification pehlevie”, Jerusalem Studies in
Arabic and Islam 26 (= Studies in Honour of Shaul Shaked), pp. 130-39.
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-Lazard, Gilbert. (2002-03). “Le mètre du Draxt asûrîg”, Orientalia Suecana 5152, pp. 327-36.
-Lazard, Gilbert. (1970). “Ahu-ye kuhi: le chamois d’Abu Hafs de Sogdiane et
les origines du robâi,” in W.B Henning Memorial Volume, London, pp. 23844.
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