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نخستین شاعران ایران
راضیه موسوی خو
چکیده
از دورة ایررناب ستس ر تبا بررتر سبرریتری سرره زستبهررتی ستس ر تیر ایررنابا سرره ررتی
متیده اسر

هره سنخرر از ایرا برترا منظرو دایبر ه هردهاید .هررن اینایرر سرن

اسررتس سررندهتی مو ررود سرره روزتررتر زر رر مررررسررد و از تتهررتبا
سنودههتی دینر زر

غرتز مررهرود .هچننریا مرر رواب سره منظومرههرتی

دیگررنی هرره سرره زسررتبهررتی لویرروی اهرروتیر و لویرروی ستسررتیر سرره ررتی

متیدهاید اهرتره هرندا هچنروب درخر

سروری

ا یتدترتر زریرنابا تمتسر

یتمرره و ییررس سررنودیتمههررتی مررتیر لیررتمزن سرره زسررتب مررتیوی .سررنودههتی ایررناب
* دای جوی ده نای فنهن

و زستبهتی ستس تیرا دای گته زاد اسالمر واحد عیو و حقیقتت

*1
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ستسررر تب را مر رررواب سررره دو سیرررر قبررری هرررندا سرررنودههتی دینرررر و
سررنودههتی غیرررن دینرررر .اینابهنتسرررتبا وزب هجرررتیر را ا وزب مو رررود در
اهرتر ب دوره مرنفر هرندهایرد و سنخرر ییرس لتبر سره وزب ضرنسر سرودهایرد.
اع قتد سن ایا اسر هره اهررتر ی ر هرت مروزوب سره وزب ضرنسر سرودهایرد امرت
در مقتسرر اهرررتر تتهررتب هرره سررنودههررتی خررود زر رر اسرر سررن وزب
هجررتیر سررنوده هرردهایررد .از و ررود قزقررهای سرره یررت قزقرره هررتعناب در ایررناب
ستسرر تب اقالعررر در دسرر ییبرر  .ینرره هرره سرره قورل رر مررردایی ا نوررت
و ررود قزقررهای سرره یررت توسررتیتب در روزتررتر لتر یررتب وخنیررتتناب در زمررتب
ستستییتب اسر

هره هتعنرر یوازیردتتیر سودیرد هره در هوبره و سرتزار اسرزت

هررتدی مررند و ییررس درستریررتب را فررناه مرررهندیررد .بررتر مو رروسر از یررتب در
دس ییب

بنا هره یرتب ا فقر هرتعن -یوازیردتتیر سرودهایرد هره از هررن و

موسرریقر وامررتب سوررنه مرررسندیررد .در ایررا لرر وهر هرره دادههررت از قنیرر
حقیقررتت ه تسیتیررهای سرره دسر

مرردها سرره هررنتخ ییبر یا هررتعناب ایررناب

خررواهی لنداخر  .از میررتب بررتر منظررو مو ررودا سررنایندة ایرردآ بررتریا سرره
قور یقیا سن مرت هروتر اسر متینرد تتهرتب زر ر یرت سرنودیتمههتی مرتیر.
هرردا از ایررا ل ر وهر هررنتخ و هبررش اقررالا از هرررن و هررتعناب ایررناب
لرریر از اسررال اس ر

ولررر هررورسی تیه در ای بررت سبرریتری از بررترا ندیررد

و ود دارد و یت سناینده یورت سنمرت یرتلیردا اسر متینرد ی ر هرت .از ایرا رو
نوت راه لیر رو سرنای هرنتخ ا هرتعناب ایرا دوره ب اسر
هه برتر منظرو سردایوت منبرو اسر

هره یرت افرنادی

را نهرن هنری هره در ایرا میرتبا میرساب

اقچینتب مرت از ایرا ای برت ا یرتتسینا ترته سبریتر زیرتد اسر

هچنروب ای برت

تتهررتب سرره زر رر و هررتعن دایبرر ا وی و تررته میررساب اقچینررتب مررت سبرریتر
ایدآ اس

متیند هرتعن دایبر ا داریروخ هیتمن رر سره سرزش هررن دایبر ا

سی ر از ه یزه سیب وبا برنا هره سرن مرت هروتر ییبر هره یرت داریروخ نورت
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فنمررتب یوه ر ا بنرریا ه یزررهای را داده اس ر یررت اینورره وی م ر ا ه یزرره را ییررس
خود فنموده اس  .در سنخرر مروارد هر اقالعرتت مرت نورت در حرد نهرن یرت
ابن ادسر اسر هره یویبرنده یرت سرنایندة ب یرت مریرو اسر  .هرن هنتسرتب و
دای ررچنداب سبرریتری درسررترة هرررن در ایررناب ستسرر تب سرره حقیرر و م تلررره
لنداخ ررهایررد و مقررت ت و رسررت ت تویررتتویر در ایررا سررتره یوهرر هایرردا
هچنرروب زارا سنوییبرر ا هنینرر

ا تایرردین ا سرروی ا محچررد قررر سوررترا

محبا اسوالقتسچر و اسوالقتس اسچتعی لور.
واژههاا

کلیااد هرررن ایررناب ستسرر تبا سررنودهتی مررتیویا وزب هجررتیرا

خنیتتنابا زستبهتی ایناب ستس تب.
مقدمه
سررت سنرسررر اسررنتد و بررتر مو ررو

سرره ررت متیررده از ایررناب ستسرر تبا بررتر منظررومر

مریتسی هه مر رواب یورت را ییبر یا هررنهرتی ایرناب ستسر تب و سرنایندتتب یرتب را
ییس ییبر یا هرتعناب ایرناب دایبر  .سرنقزر م تلررتت زسرتبهنتسرر زیقررا زسرتب
دو سُررد داردا سررد وصرری،را یرنرر سررد زسرتیر و سررد هنرنی و هرررنی .سررد زسررتیر
در لررر عررتمیر اسر

هرره یر

لیررت زسررتیر را سرره ابررنی هنررنی زرردی هنررد .مقتیبرة

الگوهرتی هرتخد در زسرتبهرتی هنرد و ارولرتیر ایرا امورتب را فرناه مررهنرد رت
س وایی زستبهرت را رت رسریدب سره زسرتب م ر نآ اصریر ستزسرتزی هنری و ییرس امورتب
هررنتخ

وی ترررهررتی هرررن منظررو و یرررن هررتعنایه را فررناه مرررهنررد .قز ر ایررا

مقتیبرره در مررریررتسی هرره در وام ر هنررد و ارولررتیر ا هرررن و زسررتب هررتعنایه در
اخ یررتر و صررالحی

م یااررتیر سرروده هرره ایگیررسة هررتعنی داه ر ه ولررر ع رالوه سررن

سررنودبا عورردهدار وظررتید دیگررنی از یرروا موسرردیا لی ررگویر و مررداحر ییررس
سررودهایرردا از ایررا رو سررنای م،وررو هررتعنا واژتررتب م ،ررتو ر سب ر ه سرره یق ررهررتی
م ،تو ر هه هرتعناب ای،رت مررهندیرد و رود داهر ه اسر « .هنبنرد مردارآا لناهنرده
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و تویتتوب اسر

امرت هچره بیرس بتسر

مررهنرد در ایرناب لریر از اسرال ا از زمرتب

متدهرت ررت لتیررتب هررتر ستسرتییتب «یر

نیررتب هرررنی لونرتور» و ررود داهر ه اسر ».

و فررترمنا  )۷۵ :1۳۶۸ریرر

ودا هوررا ررنیا ابررن هرررنی خررتیوادهی زسررتیر

(سرروی

هنررد و ارولررتیر اس ر

هرره سررنودة موسررداب و هررتعناب س تی ررگن اس ر

ییس موسد و هتعنی اسر

و زر ر

هره س تی رگن سرنور خرود اهروره مرسدا اسر  .در وامر

هند و ارولرتیر هرتعنی از لردر سره لبرن ای قرت مرریتف ره و حنفرهای مروروبر سروده
اسرر  .هررتعناب ستیررد از لتیگررته ا چررتعر و مرروزخ هرره از مریررترهررتی خررت
هررتعنی سررودهایرردا سررنخرروردار مرررسودیررد ررت س واینرردا فنمتینوایررتب را در مدیحررههررت
سبر تیند یررت در یورروهر یتمررههررت یوررت را یورروهر هننررد .امررت در ایررناب ستسر تب هرررن
عنوضررر و ررود یداهرر ه اسرر

و ایررنابهنتسررتبا وزب هجررتیر راا وزب مو ررود در

اهرتر ب دوره مرنفر هندهایرد و سنخرر ییرس لتبر سره وزب ضرنسر سرودهایرد .اع قرتد
سررن ایررا اسر

هرره اهرررتر ی ر هررت مرروزوب سرره وزب ضررنسر سررودهایرردا اهرررتری هرره

موزوب سه وزب ضنسر هب ند سرنای رلرد منتسرشایردا درحتلیوره اهررتر تتهرتب هره
سررنودههررتی خررود زر ر

اسر

و سررن وزب هجررتیر سررنوده هرردهایررد منتسررز ر سرت

رلررد یرردارد( .هررتمزیاا  )۷۳ : 1۳۹۵سرره قررور هیررر رررداد هجررت و دریر

یرت ول،رها

اسررتس یوهرر ههررتی منظررو اوسرر تیر اسرر  ( .موزتررترا  .)4۶ :1۳۹0هرررن هالمررر
موزوب اسر

ولرر و رود وزبا روهن اصریر هررن ییبر ا یرنرر روهن هررن یره

در عنتصررن ظررتهنی و یظ ر سیورره در دروبمتیررها عناررن خیررت و ارروینتنی اس ر .
هند و ارولتییتب سنای ت ،ترهرتی روایرر و ایرواا م رید سرنود هره لتلرش مروزوب
ییس یداه ند از بنیا سزور اسر ،تده مررهندیرد .ایرا سرز

سره ویر ه در ییرتیرهرت و

مناس و ییاهرتی عزرتدی هره ییتزمنرد سیرتیر فاریو و عرتلر اسر

دیرده مررهرود.

(مینفینایرررا  )1۷ :1۳۹4درسررتره اینورره یررت در ایررناب ستس ر تبا هرررن و هررتعنی سرره
متیند قزقهای مبر ق سره یرت قزقره هرتعن و رود داهر ه اسر

یرت یره ایردهر ندیرد

و ود دارد زینا ارور و رود قزقره مبر قیر سره یرت قزقرة هرتعنابا ردای از هرتر
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و یررت دسر

رام ررگنابا هچررر دهرروار اسر

هر مررت از ب اقالعررر یررداری  .امررت سرره

دلیر و ررود هررواهد و لررنابا سبرریتر یچررر ررواب و ررود هرررن عتمیتیرره را در ب دوره
ایوررتر هررند .متینررد فویویررتت و هچننرریا ظررتهناچ بوتمررههررتیر هرره الگرروی هررتر
مبرررودی مررنوزی در هررتهنتمهی م،قررودخ سرروده اسر
عتمیتیرره مررررسرریده اسرر
فنهنر

سررتسقههررتب سرره اوزاب اهرررتر

اوزاب اهرررتر عتمیتیرره هرره در اد

رسررچر ستسررتیر و

یجزررت و درستریررتب اهچی ررر یداهر ه اس ر  .عررالوه سررن ب وزب رسررتعر هررتمالچ
و سرن اسرتس حوتیر

اینایر اس

یقر هرده در الچرجر ا از زسرتب عروا و هودهرتب

تنف رره هررده اس ر ( .زریررا هررو ا  ) ۹۶ :1۳۸۸امررت در یتمرره نبررن سررومیا قزقررهی
مند را ه ّرت

مررداینرد و ه ّرت

ریرسا ه ّرت

محتسرزتتا اقزرتر و هررنا و منجچرتب

ب مررداینرد (.راهرد محار ا  )20 :1۳۹1در رتری سیبر تب مرده اسر :

را داخ

« ررت لترسرریتب سودیررد سرریا لرریر ای ررتب سررنود ستزت ،نرردی سرره قنیر خبررنوایر» .از
اهرررتر و سررنودههررتی ستزمتیررده از ایررناب ستس ر تب هرره در ررتری سیب ر تب ییررس ضررز
هررده مررر ررواب سرره سررنود«هنهرروی» اهررتره هررند هرره زر رر یتب ب را در

ررودة

سیب تب مرخوایدید.
از سوی دیگن هررن سرت سرن
ایا سن

هر،تهر در فنهنر

هر،تهر ار زرتقر نگت نر

دارد و مرت مرردایری هره

ایرناب ستسر تب تیگرته ویر های داهر ه اسر  .از یجرت

هه در سنزمیا ایرنابا هچرواره هرال سرت یروعر لداسر

هچرناه سروده اسر ا ایناییرتب

دین ررن از دیگررناب و هچبررتیگتب میررتبرودایررر خررود غرروخ سرره روی خرر
ت ودهاید .ح ر سرنودهتی مقردس دینرر خرود را یبر سره یبر و سرینه سره سرینه
ای قت دادهاید و مبروولی

ضرز و یگتهرداری سرنودهتی غیرندینرر خرود را ییرس سره

حتفظرره توسررتبهررتی لررتر ر و خنیررتتناب ستسررتیر سر ندهایررد و لیر را سررنای ضررز
م وب دینر هه ل ر وایه اع قرتدی داهر

و یرت یوهر ا م تلرش دول رر و حوروم ر سره

تنف نرد .سردیا هرن ا سنیوهر

اهررتر غیرندینرر هره هرترسند استسرر ب هرت

دس

در ادسیتت ه،تهر مندمر اس

روها اس  (.موزتترا)44 :1۳۹0
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تسی،رروب مررریویبررد  «:ررت زمررتب او در داسرر تبهررت و سررنودهت از هرروروخ یررتد
مرهده اس

و تویت بنیا مرریچتیرد هره ایرا داسر تبهرت روایر هرتی رتری سروده

هرره ح ررر در لتیرردار سررتخ ا هتریتمرر
هچننیا در ه ت
هنده اسر

اردهررین ستسوررتب ییررس مررؤبن اف ررتده اسرر ».

یور سیرر  2سنرد  1و سیرر  4سنرد  2۵سره سرنودههرتیر اهرتره

هره سرنستزاب در سر تیر هروروخ مررخوایدیرد( .راهرد محار ا:1۳۹1

 .)12هتعناب هنرد و ارولرتیر سرت و ره سره م،ورو سرتزی در هررن و سرت هچر

هنرن

واژههنتسر سه ستخ ا یرت سرنودب هررن مررلنداخ نرد و سردیا منظرور سرت اسر ،تده از
صور خیرت از اصر الحت ر هره خرت

لی رههرتیر متینرد یجرتری و ستفنردتر اسر

سه فنینر هررن مررلنداخ نرد .از دیرد هرتعن هنرد و ارولرتیر زسرتب هررنیا هریوه
سیتب هتعنایها سز

وا و م ررتلر اصریر رنیا وی تررهرتی هررن س رچتر مرر مرد و

وزب نوررت وی تررر ب یزررود .سررز
مر یتف

و سه یرتری ب یررن از حتلر

وا یررر هرره ه ر در هرررن و ه ر در یرررن جیررر
روایرر سیرنوب مرده و سره زسرتب هررن یسدیر

مرهد .سنای سیرتب ایرا ،رتوت مرر رواب تتهرتب و ه ،هرتی اوسر ت را مقتیبره هرند
هه تتهتب هرن اس

هرت یررنی هرتعنایه و در هرن دو ایرواا رایرههرتی ادسرر

و ه،ر

سه هتر رف ه اس ( .مینفینایرا .)1۹ :1۳۹4
دروبمتیه سبریتری از ینره سره عنرواب هررنا امرنوزه سره دسر
سی ن سرنودهتی دینرر اسر

مرت رسریده اسر

و یره سرنودهتیر هره سرنای سیرتب عواقرد ایبرتیر سره

هو امنوزیا سنوده هرده ستهرند .متینرد سرنودههرتی زر ر
مررتیر و هررتتندایر و ییررس لی ررگویرهررتی تمتس ر

و منرتب زر ر ر و

حورری  .امررت در ایررا میررتب ییررس

سررنودههررتیر هب ر ندا هرره دروبمتی رة دینررر یداریررد و سرره هرررن سرره مرنررتی امررنوز
یسدی ر

نیررد .هنبنررد هرره هررتید ت ر ر زمررتب در روّر و رهررد ب سررر رریبین یزرروده

اسر  .هچنرروب درخر

سرروری ا یتدتررتر زریررنابا ایدرزیتمرههررت و ینرره توسررتیتب

و رام گناب سنای هرتهتب و مرند مررخوایدیرد و ییرس ب الحرتیر هره سرنای سترسرد و
یویبررت در عوررد خبررنو لنویررس نهررن مرررهننررد .سنخررر سوررنا تررور را لرردیچر ررنیا
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هتعن فترسرزستب مررداینرد .اینایررهرت سرت خد قزقره عرتلرا از ب ور
در یوتی

سرت درو و مزتلنره هچرناه اسر

و هچننریا سره دلیر ار زرتقر هره از یظرن

وزب و موسرریقر سررت خنیررتتناب داهرر ه یبررز
ظتهناچ سه هچریا سرزش سروده اسر

الچرج ر

سرره هرررن روی خوهررر یداهرر هایررد و

هره سرن قزر یر

ر از ب یق ر مرررهنررد ی ر

میخر م،قرود ر هره صرتحش

موسررد ب زمررتب یررتمر نرسررتد سررا زرا ر تب ا

سوررنا تررور را از ه رتعنی من ر هررنده اس ر
اس  .ایا قنز فورن خییرر هرزته

هره هررن

و ب را منتسررش هرریب لتدهررته یدایب ر ه

دارد سرت قرنز فورن قزقره عرتلر در ر لردی هره

هتعنی را هتری یقر هندهاید منادا سیوترتر( .زریا هو ا.)۷۵ :1۳۸۸
امت مردایی هه سردهت در زمرتب خبرنو لنویرن و ره سبریتر زیرتدی سره هننمنرداب
و ییس خنیتتناب و رام گناب مررهرده اسر  .در ادامرها سرن اسرتس برتر مو رود ا سره
سنرسررر یررت و بررتر ییب ر یا هررتعناب ایررناب مرررلررندازی  .ررتهنوب اینابهنتسررتب و
هن هنتسررتب سبرریتری درسررتره هرررن و وزب اهرررتر ایررناب لرریر از اسررال سرره حقی ر
لنداخ ررهایررد و مقررت ت و ه ررش تویررتتویر ییررس در ایررا سررتره یوهرر هایررد .از میررتب
هررن هنتسررتیر هرره درسررتره وزب هرررن در ایررناب ستسرر تب سرره حقیرر لنداخ ررهایررد
مررر ررواب سرره هنینرر

()1۹۵0ا سنوییبرر

او ررتس ()1۹۷۵ا و ا .هویی ر

()1۹۳0ا زار()1۹۸4ا توادیررت ()1۹۵۵ا

اهررتره هررند هرره در مقررت ت تویررتتویر سرره سنرسررر

وزب هرررن اینایررر لنداخ ررهایررد .مررنی سرروی

و ررورر فررترمن ییررس ه ررت «دو ت ،ررتر

درسررتره خنیررتتنی و موسرریقر اینایررر» را سرره لیرر حنیررن در وردیررد هرره در سررت
 1۳۶۸وس

سوساد ستهرر سره فترسرر ن چره هرد .مرنی سروی

هچننریا در زمینره

ادسیررتت مررتیوی حقیرر و در سررت  1۹۵4مورر ررنیا سررنودیتمههررتی مررتیوی را
سنرسررررا لنابررر ا ق یررر و ن چررره هرررند .ایرررا سرررنودیتمههرررت اَیگَدروهرررنتب و
هَویَرردتچتب یررت دارد .سرروی

در سررت  1۹۷۵اهرررتر لررتر ر و لترسررر میتیرره مررتیوی

در س ر تیر ایررسداب مررتیوی و لررترههررتیر از مسامیررن را هچررناه سررت م رروب منرررور من ررن
هررند .هنیب ر ا سرراا ر ررور «هرررن لویرروی و هرررن لترسررر لرردی » وعزررتس الزررت
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هررر یتیر «هررررن و موسررریقر در ایرررناب» ( )1۳۶۳را یوهررر ند .ده رررن محبرررا
هرررن در ایررناب لرریر از اسررال ( )1۳۷4سرره م تلررره و

اسوالقتسررچر ییررس در ه ررت
سنرسر ایا مقوله لنداخ .
آنگ رس

ابن مو وسر از زسرتب مرتدی در دسر

ییبر  .امرت در یوهر ههرتی مورخرتب یویرتیر

هچنوب ه سیرتسا دینروب و هرنودوت سره داسر تبهرت ا لارههرت و اهررتر ایرا دوره
اهررتره هررده اسرر  .سررنای یچویرره داسرر تب ع رر اسرر نیتیگتیوس سرره زرینیررتا میورره
سوتهت و یتهرت متیردب وی و داسر تب غنرتیر زریرتدرس و و اُدا ری

را مرر رواب یرت

سند(.زرهررنتسا  )۵ :1۳۹1هچننرریا هررواهدی ییررس و ررود داهرر ه هرره خنیررتتنی
حنفررهای در ایررناب لزرر از دوراب اهرروتیر ییررس و ررود داهرر ه اسرر  .در غررن
ی یوس مررتویرد هره سنسنهرت ییرس مرر یویتییرتب عرتدت داهر ند در ربرتی لتدهرتهتب
وازهتی هتیبر ه سیواینرد .وی سرت اسر نتد سره ت ،ره دینروبا یگرترس را یرت مررسرند
هرره خنیررتتن سررسر

دوره مررتد و هررته سرر یت

سرروده اسرر  .امررت هررورسی تیه از

یگترس ابنی سه رتی یچتیرده و مرت نورت سره ت ،رة مورخرتب اسر نتد مررهنری  .و ییرس
در خاررو

و ررود خنیررتتنی در روزتررتر هیتمن رریتبا مررر ررواب سرره ایررا ت ،رره

تسی،وب ر روا هرند هره ت ،ره اسر
واز سنوده مرهد(.سوی

هروروخ رت خرنیا روزهرتیر در داسر تب و

و فترمنا )۵0 : 1۳۶۸

زرتشت و پیروانش
زر

ا لیتمزن را مر رواب ییبر یا هرتعن اینایرر دایبر  .هورا رنیا یوهر های هره

از ایناییتب سه تی متیرده اسر

تتهرتب اسر  .در اوسر ت واژه تتبرت 2سره مرنرر «هررن و
. gāƟā

2
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سررنود» یررت «تنوهررر از سررنودهتی ییتی ررر» اسر  .تتهررتب منظررو سرره یظر هجررتیر
اس ر

و سررنوده خررود زر ر

اس ر  .زر ر

حرردود هررسار سررت لرریر از مرریالد

مبیو زیردتر مررهرنده اسر  .تتهرتب سی رر از یبرا و یبراهت سی رر از اوسر ت
اس ا  ۷2هتت یرت هچرتب فار دارد .تتهرتب هره  1۷هرتت از یبراهرت اسر
لررنگ تررته

هره از

رروی هررده اس ر  .اص ر ال دوتررتها سررهتتها بوترتررته و لنگتررته ییررس

ستزمتیررده هچرریا واژه تتهررتیر اس ر  .س رت یظررن سرره ل ر وهرهررتیر هرره درسررتره تتهررتب
ایجررت هرردها دو دیرردتته و ررود دارد :سنخررر هچنرروب ستر ولومرره مر قررد سودیررد هرره
تتهررتب ابررنی رییچررر اسر
هومزررت مر قررد سررود زر ر

و سررنای ررنویگ و زییررس دیررا سررنوده هرردها درحتلیورره
اهررورامسدا

تتهررتب را نوررت در س ر تیر و سسرتداه ر

سنوده و م تلش تتهرتب از هرن یروا مورچوب سمرر و امرنی سره دور اسر

و نزره

ستقنر و اهنالر دارد( .اسچتعی لورا .)۵0 :1۳۸۵
سیررر دیگررنی از یبرراهتا ه،رر

ررا ی رر

یررت دارد هرره ه،رر

۳۶و ۳۷و ۳۸و  ۳۹و 40و )41را در سررن مرررتیررند .هررن هررتت یرر
محبررو

مرررهررود و ی ر

هده و سره ایرا خرتقنا ه،ر

سنررد یوبررتب در لتیررتب ه رن ی ر
را ی ر ا سره هرو یر

اسرر  .زسررتب ه ،هررتا هچررتب زسررتب تتهررتیر اسرر
زر

هررنده یررت فارر

از هتتهررت عین رتچ وررنار
ن یر سنرد سرنوده هرده

از ایررا رو مررر وایررد سررنوده

یت یورر از لیرنواب او ستهرد .سوویرتآ مر قرد اسر

هره سناسرن ه،ر

سند  ۳هرتیا  ۳۵رت سنرد  ۶هرتیا  41منظرو سروده و هرن سیر

از ه ر

مرهده اس ا امرت سره مرنور واژههرتیر سرداب افرسوده و وزب ب خرنا
هو هنویر سه دس

هررتتا (۳۵و

هجرت

هرت از
روی

هرده و سره

مت رسیده اس  (.مینفینایرا .)۸ :1۳۸2

مغ ن زرتشتی
ی رر هررتا سیررر سسرتررر از اوسرر تی منظررو را

رروی مررردهنررد .ی رر هررت

سنودهتیر هب ند در سر تیر ایرسداب هورا متینرد می رناا یتهی رتا سورنا هره سره زسرتب
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اوسر تیر سررنوده هرردهایررد .امررت زمررتب یگررترخ یررتب دیررد ررن از تتهررتب اسر  .واژه
یَ

سه مرنرر سر تیرا ییرتیر و لنسر ر اسر  .اهنروب  21ی ر

هرره هچرره سررنوده منررتب زر ر ر اس ر

سره رتی متیرده

ولررر هررورسی تیه یررت سررنایندتتب یررتب را

یچررردایرری  .یررتب سررت نو هررتعنایه و قزرر ل ی،ررر هرره داهرر ند سرره خیرر بنرریا
سررنودهتیر در سرر تیر و سسرتداهرر

ایررسداب هوررا ایررناب لنداخ نررد و سررر ندیرردا

منرتب زر ر ر در زمرنه ییبر یا هرتعناب ایررناب سره هرچتر مرررویرد .در ی ر هررتا
ی،یقررر از سررتورهررتی ستسرر تیر لرریر از روزتررتر زر رر
زر رر

و سررنودههررتی خررود

را مررر ررواب یتفرر  .ی رر هررت منظررو هبرر ند و در میررتب بهررتا لتلررش

ن ی سند و نهیشسند یتف

مرهود.

کتیبه داریوش ش ه هخ منشی
در هساره ییب

لریر از مریالد در نرو

غنسرر ایرناب لزرتییر زیردتر مررهندیرد

هه سه زستب لترسر ستسر تب سریا مررت ،نرد .زسرتب لترسرر ستسر تب هرتخه نروسر از
زسررتب اینایررر ستس ر تب غنسررر اس ر  .سنخررر عزررترات و نهیزررتت سررن

یز ر ههررتی

لترسرر ستسر تب لحنرر هرتعنایه و مروزوب داریرد .سنخرر از ایرنابهنتسرتب لرترههررتیر
از ایا سن یز ر ههرت را منظرو دایبر هایرد .متینرد ا.هوییر ا ایرناب هرنتس لچرتیر
س نهتی  ۷4و  ۷۵و ۷۶سر وب دو از سرن یز ر ه داریروخ را هره سرن هروه سیبر وب
یویبررتیده هرردها هرررن لنداهر ه اسر ( .اسوالقتسررچرا  )4۸ :1۳۷4ایررا ل ررره هجررتیر
اس

امت برتوی هجرتهرت در ب رعتیر

ی رده اسر  .یگویره هره مرردایری یوهر ه

هتی ایا ه یزها سینتیر هبر ند از زسرتب داریروخ هرته هیتمن ررا امرت در اینوره یرت
داریوخا خرودا عری ا ایرا هیچرتت را سرن زسرتب ورده اسر
ایا سینتب یوه ه و لنداخ ره هردهایرد ندیرد اسر  .لر

یرت اینوره سره فنمرتب اوا
یچرر رواب داریروخ را سره

یقرریا در زمررنه هررتعناب ایررا دوره ورد و نوررت سرره یررت او و ه یزررهاخ اهررترهای
مرهنی بنا هه تته در زمرنه برتر منظرو سره ب اهرتره مررهرود .ینره در ه یزرههرت
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و حوومر

ت ،رره مرررهرردها م تلررش منسرروی سرره سیتسر

اسر  .امررت موفقیر

داریرروخ عیررر رغ ر محرردودی هررتی زسررتیر و مح رروایر سررن

ادسررر

یز ر های دول رررا

لتسرر سرر تیر اسرر  .یویبررنده لحنررر صررتدلتیه را سرره هررتر مرررتیررندا از مزتلنرره
سیررتبا سررتدتر واژههررت و هو ررتهر چررالت و

خررودداری مرررهنررد و سررت دلرر

یونواخ ر چالت را هه در رتی رتی ه یزره دیرده مررهرود زرناب مررهنرد .هرن
م نر هه سه یت داریروخ یوهر ه هرده اسر

سره خروسر قرن ریرسی هرده و هرتم

مقدمها سیر اصیر و مؤخنه اس (.زرهنتسا )۶ :1۳۹1
ش عران بین م

دو منظومرره یتدتررتر زریررناب و درخ ر

سرروری

هرره هررن دو دبررتر نییررن هرردهاید و

میررسهای از زسررتب لررتر ر و لترسررر میتیرره هب ر ند از دوراب اهرروتییتب سرره ررتی متیررده
اسر  .سنوییبر

درخر

سروری

را هره منررتظنهای اسر

دایب ه اسر  .یتدترتر زریرناب ییرس منظومره و حچتسرهای اسر

میرتب سرس و ییر ا منظررو
دینرر ر لویروایر سره

زستب لترسرر میتیره از اصر لتر ر(اهروتیر) .یتدترتر زریرناب م نرر اسر

حچتسرر هره

هوا ررنیا یچتی ررنتمه اینایررر سرره هررچتر مررر یررد .اح چررت چ سی ررر از یرر
حچتسررههررتی اینایررر اسر

هرره سرره هوهررر توسررتبهررتی لررتر ر ررت دوره ستسررتیر سرره

قرور هرر،تهر زیررده متیررده و در ب زمررتب مو ررو هررده و از ب ور
موسررداب اینایررر از حتل ر

رهرر ه

هرره سرره دسر

هرر،تهر سرره صررورت یوه ر تری در مرردها ری ر

دیررا مسدیبررنتیر تنف رره اسرر

و سررویر از

ولررر رو لویرروایر ب هچننررتب مح،ررو متیررده

اسرر  (.موزتترا )۵2 :1۳۹0ایررا منظومرره در سنخررر یبرریههررتا هررتهنتمه ت تسررزر
خوایده مرهود هره موضروا با نر

میرتب ایناییرتب و وراییرتب سرنای یریا زر ر

و وزب ب هجررتیر اسر  .او ررتس در مقتلررهای درسررتره یتدتررتر زریررنابا  1۸مررورد لتفیرره
را در 24ماناا ایا منظومه نهن هنده و اضرتفه مرهنرد هره ایرا لتفیرههرت سره رس یر
مررورد در هنتسرره افرررت اخزررتری و ررود دارد .هچننرریا ل ررره ای از ایرردرز دایتیررتب در
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م وب لویوی ویناسر ه تمتسر

هره دارای سرز

سرتیت مرده اسر

هرتعنایه خرو

و

مقّ،ررر اسر  .ایررا مر ا ییررس هچنرروب مر اهررتی لترسررر میتیرره دیگررن سرره مررنور دبررتر
دتنتویرهرتیر از سروی یویبرندتتب هرده اسر ا ترتهر سنخرر واژههرت حر ا هرده
و تتهر واژتتیر سه م ا افسوده هرده اسر

و هرن سنرد سرت عزرترت « ایردر تیورتب» غرتز

هررده اسرر  )Henning, 1950: 647(.توادیررت از لترسرریتب هنرردا مرر ا لویرروی
«سررنود ایرردرزی» را منظررو دایب ر ه و ب را سرره هررو ماررنااهررتی ه ر

هجررتیر

ستزستزی هنده اس (Tavadia, 1953 : 91).
ژالره موزتررتر در مقتلرره «یتدتررتر زریررناب یرررن رروا سررت هرررن» ( )1۳۹0مررریویبررد:
«از دید مرا یتدترتر زریرنابا یررنی روا سرت هررن اسر
اسرر

سررت وی ترررهررتی هنررن یچتی رررا از لزیرر سررتخ

هیارری

و سره تویرهای یچتی رنتمهای
و لنداخرر

صررحنههررت و

سررتزیهررتی لونمتیررتب داسر تبا وصررید یینوهررت و غیررنه .در ایررا ستفر

ا

نهیررش یظرر و یرررن هررتمالچ خررود را ی ررتب مررردهررد و بنرریا نهیزررر یوررر از
وی ترهتی یچتیرهتی سن ر هند ییرس سره هرچتر مرر یرد .در روایر هرتی خنیرتتناب
هرر ایررا هرریوه مرچررو سرروده اسرر

و ررتی ب را در یقررتلرهررتی هررتهنتمه هرر

مر واب دید .سه ایا صورت هه توینرده یرت یویبرندها صرحنههرت را سره یررن مررتویرد
و در میتبا هن هجت ز ستهد م تلش سه هرن مر یند ( ».موزتترا .)۵4 :1۳۹0
اهرررتر زیررتدی سرره لویرروی در دس ر
رییچررر و اخاللررر اسر

ییب ر

و ینرره سررتلر متیررده سی ر ن اهرررتر

هرره در میررتب ایدرزیتمررههررتی منرررور ررتی دارد و سرره دلیر

یحوه یگترخ و وی تررهرتی خر لویروی و عرد ترتهر یبریه یویبرتب در هنگرت
یبرریه سررنداریا

رریید یوررت از یرررن هررتر سررتیر ییب ر  .از سرروی دیگررن برروب

م رروب لویررویا در مررواردی دبررتر هرر ،گر و اررحید هرردهایررد ستزسررتزی صررورت
اصرریر یوررت م ررو اس ر ( .هچررتبا  )4۹امررت هچتیگویرره هرره مرررسینیررد از سررنایندتتب
یتب هیچ اقالعر در دس

یداری  .لر

مرر رواب ایرا برتر را در زمرنه برتر منظرو

م ری سه هتعناب سریت و یتهنتخ ة ب دوره دایب .
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هرن دیگنی ییس هه سه خر فترسرر یوهر ه هرده ولرر هر از یظرن زسرتب و هر از
یظن وزبا ب را ستیرد هررن لویروی سره حبرت

ورد سرنود

روده هنهروی اسر

هرره در ررتری سیبرر تب مررده اسرر  .اح چررت چ یرروا دیگررنی از اهرررتر لویرروی ییررس
و ود داهر ه اسر

هره منظومرههرتی عتهرقتیه سرودهایرد ولرر صرورت لویروی یورت

فرالچ در دس

ییب

و رامریا هره ل ررتچ اصر لرتر ر و لویروی

داهر ه اسر

و اتررن سرره ستز ررت هررتی فنهنر

متیند منظومره ویر

دوره ستسررتیر در منظومررههررتی ه،ر

لیونا خبرنو و هرینیا و وامر و عر را ییرس و ره هنری مرر روایی ایرا فنضریه را
ه م ن هنی هره ایراهرت ییرس اصر ستسرتیر داهر هایرد .دلیر اینوره برنا اینگویره
اهرتر لویوی سره دورههرتی سررد ینسریدهایرد یورر ایرا اسر
دوره ایناب لریر از اسرال سبریتر اهچیر

هره سرن

هر،تهر در

داهر ه و دیگرن اینوره روحرتییوب و دسیرناب

هه اه لی سودید نوت برتر دینرر و یرت اسرنتد دول رر و ال ارتدی را مرر یوهر ند و
دیگررن سرره ضررز هرررنهتی سسمررر و رزمررر یچرررلنداخ نررد .از سرروی دیگررن روار
فترسر دری و رو سره فناموهرر ت اهر ا زسرتب و خر لویروی ییرس سره ایرا موضروا
هچ

هرنده اسر  .هر بنریا سرت روار هررن عنوضررا ایرا تویره اهررتر ه هر از

روی اف تدید و یت سه لتلرش هررن عنوضرر در مدیرد و عیر

عچرده دیگرن ایرا سرود

هرره در ایررناب لرریر از اسررال ا ایررا تویرره اهرررتر سررت واز و سررتز هچررناه سودیررد و سررت
حررنی

هرردب ب در دورههررتی اسررالمرا ایررا تویرره اهرررتر از روار

یررت هر اهچیر

اهناا هدید( .هچتب)۵1 -۵0 :

اف تدید و منحان سه مجتل
ج م سپ حکیم
سنررتسن منررتس ا تمتسرر
دامررتد زر ر

تمتس

حورری از لی ررگویتب هررنتخ ه هررده هرر عاررن زر رر

سرروده اس ر

هرره ح ررر مررن

یتمه ا منظومرهای اسر

درستره هساره زر

خررود را یی رس لرریرسینررر هررنده سررود.

هره هرتم لی رگویرهرتی تمتسر

و ینره هره لر

و

حوری اسر

از هرساره ییبر ا یرنرر هرساره زر ر

یرت
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هررساره اوهرریدر و هررساره اوهرریدر مررته ر مررردهررد .سنوییبرر ا تمتسرر
منظو سه یظ هجتیر دایب ه اس

یتمرره را

و سو او تس ینا منظو سه یظ ضنسر.

کتیبه ش پورش ه اول س س نی
در دروب غررتری در حررت ر سررتدا یسدیوررر منودهرر

فررترسا هررتلور او ستسررتیر

ه یزررهای سرره دو زسررتب فترسررر میتیرره و لویرروی اهرروتیر یویبررتیده اس ر
سر ن اسر

هرره در ۳2

و هتلورهررته از ینایرردازی خررود و سررتخ ا ی ررتیهای سرره یررتدسود ب هررتر

تسارهررر داده اسر  .یرردربتسا چیررههررتی لتیررتیر ه یزرره را هرررنهررتیر دایبر ه هرره
هررن س ر ن ه ر

هجررت دارد هنبنررد هنیب اسررا و ده ررن محبررا اسوالقتسررچر ایررا

یظن را ی ینف هاید .امرت در صرورت لر ینف ا یظرن یردربتس مرر روابا ه یزره هرتلور
را در زمررنه بررتر منظررو سرره هررچتر ورد .ظررتهناچ هررتلور نوررت فنمررتب یوه ر ا بنرریا
ه یزهای را داده اس  .امت از یجرت هره مرت یرت یویبرنده را یچرردایری و ایرا ه یزره را
سه یت ه یزه هتلور مرهنتسی ا یتتسینی یت ب را در زمنه بتر منظو سیتوری .
گوس ن ن
در دوره لتر را هرتعنی و یوازیردتر سرت هر ادغرت هرده سرود و تنوهرر سودیرد هره
هچتینررد دورهتررنداب از ررتیر سرره ررتی دیگررن مررررف نررد و سررنودهررتی غنررتیر و
حچتسررر مررورد عاللرره مررند را مرررخوایدیررد و سررتز مررریواخ نررد هرره ایررا تررنوه
توسررتیتب یررت داهر ند .عنررواب هررتعن از «توسررتبا خنیررتتن» م چررتیس یزررود .توسررتب در
روزتررتر لتر وررت و هچبررتیگتب ای ررتب ررت اواخررن عچررن یقررر لتس ر مالحظررهای سررتزی
مرهررنده اسرر  .توسررتیتبا سررنتن هننررده لتدهررتهتب و ییررس مررند هوبرره و سررتزار
سودیرردا در درسررتر صررتحش ام یررتز و در میررتب مررند محزررو

سودیررد .در تورس ر تب و

سررس ا هررن دو حوررور مررریتف ررها یوحهسررناا قنسلررندازا داس ر تبتوا یوازیرردها ضررتس
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م،برن زمتیره خرودخ سروده اسر  .موسریقر و هررن
وردهتی عورد ستسر تب و ّ

دس

در دوراب لتر وت سبیتر نگت ن
حنفررهای مرررستیبر

در هر ستف ره هرده سرود .سره تویرهای هره یر

هرتعن

هچسمررتبا یوازیررده و م یاررد در یررواخ ا سررتزهت و وازهررتی

می یررد ستهررد .هررورسی تیه تررتهر بنرردایر از بگررویگر حارری و مرروزخ
توسررتیوت یررداری و هینگویرره مرردرهر در ایررا زمینرره سررتلر یچتیررده اس ر  .لنواضررو
اس ر

هرره توسررتیوت یررتتسین سودیررد هچرره بیررس را سرره حتفظرره سب ر ترید .اهنرروب نوررت

ایدهر از هترهتی یرتب سرتلر متیرده اسر  .متینرد یتدترتر زریرناب سره فترسرر میتیره و
صورتهتی منح و نییرنیتف ره ه تسر
ب

لویروی :سیرر عچرده ه رت

لوهر از رداد یرتمریومرا از اصر هرتی لرتر ر اسر

ویر

و رامریا هره سره

هنّاتا دبتر نیین هرده رت سره هرو هنرویر رسریده اسر ( .سروی
 .)4۵ :لرر

هرتهتب هره سرت
و فرترمنا 1۳۶۸

مررر ررواب توسررتیتب زمررتب اهرروتیر و ستسررتیر را در زمررنه ییبرر یا

هتعناب ایناب ستس تب دایب .
ب ربد ،نکیس  ،رامتین ،ندیم
از یجت هه توسرتیتب و خنیرتتناب زمرتب خبرنو لنویرس را در زمرنه ییبر یا هرتعناب
اینایر وردهای ا مر رواب سترسردا یویبرتا رام ریا و یردی را ییرس از ییبر یا هرتعناب
و یوازیرردتتب ب روزتررتر دایب ر  .یوررر از خنیررتتناب لررن وازه دوره خبررنو لنویررس
() ۵۹0-۶2۷ا سترسررد سررود .اهرررتر و نایررههتی سترسرردا هچنرروب هچ ررتی روزتررتر
سررتمتیراخا رودهرررا سررتده و ر ا

سودیررد .سررتدتر و روایررر هرررن او سررداب روی

سود هه موسریقر و یرواهرتی دلو رر را سرت ب اهررتر سرتده مرر میی ره و سرنودهت و
نایههتی سحنایگیس مر فنیده اس .
سترسررد نایررههررت و وازهررتی مرنوفررر داهر

هرره از میررتب یوررتا نوررت درسررتره بنررد

یچویرره تررتهر داری ر  .یوررر از نایررههررتی مو ر اوا وازی س ر

هرره سرره واس ر ه با

زیدتر مو ن اسرزتب خبرنو لنویرس را یجرتت داد .ایرا نایره را سرنای ب سرتخ

هره
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او مررنده اس ر  .نایرره دیگررن او

سرره هررته اقررالا دهررد هرره هررزدیسا سررترتر محزررو
درستره سه لتیتب رسیدب سنتی هرت هرینیا سرود هره لر
سرری

سن مررده سررود .لرر

از ب یرر

از ه،ر

سررتر دیگررن سرره درخواسرر

سرت هرتر مرداو و
هررینیا نایررهای

خوایررد و ضررچا با لیررره سررت هررووهر را وصررید هررند و سرره خبررنولنویس یررتد ور
هررد هرره لررو داده سررود سررنای میوررهاخا هررینیاا لیرررهای سنررت هنررد .هررینیا ییررس در
ازای ایررا نایررها میوررر در یسدیوررر اصرر،وتب سرره سترسررد هدیرره هررند هرره او و
ختیوادهاخ در ب سونر تسیدید.
وردهاید هه سترسد ییبر یا موسریقردایرر سرود هره دسر گتههرتی موسریقر اینایرر
را اسداا هند .سترسرد در دیردار ییبر

خرود سرت لنویرسا نایره «دسر تب یسد فنیرد» را

سررنای او خوایرردا یگررته « دسرر تب لن ررو فنخررت» و لرر
خوایررد و یواخ ر ا بنتیورره هررنویدتتب از هن ر
سنود او مج و

و سنمبر

از ب «سررزس ایرردر سررزس» را

زارا زار سنی ر رودا از زیررن و س ر

هردید .سره ت ،ره فندوسررا سره دسر تیر هره سترسرد در

ایررا تیگررته ارابرره هررندا «راز فنیررد»ا «لیوررترتند» و «سررزس ایرردر سررزس» یررت داه ر .
سترسد لدید وریرده خبرنوایرهرتیر اسر

هره رت هنروب یوازهرگناب در سرس هرتهتب

مریوازید« .خبنوایر سنود» رت سردههرتی لر

از اسرال رایرگ سروده اسر  .توینرد

هه سترسد را سر لحا سروده سرنای هرن روز در مرته و ییرس او را  ۳۶0یروا سرود هره هرن
روز در ست یور را مرخواید و مریواخ (.هنیب اساا ه یتیرا.)۸ : 1۳۶۳
یویبررتا خنیررتتن بیررنه دسر

و بنر

یررواز خبررنو لنویررس سررود هرره سنخررر او را

اصرتل تچ یویررتیر دایبر هایررد هره در درسررتر خبررنو لنویرس مرزیبر ه اسر  .یویبررت سرره
عنواب یورر از خنیرتتناب بیرنه دسر
اس ر  .یرقررو

و رلیرش سترسرد سترهرت در منرتس موبر

مرده

سررا اسررحت هنرردی در رسررتله در عی ر موسرریقر یررت بنرردیا یرروای

اینایرررر را ورده اسررر  .متینرررد :ه ررر ا ایناب( لرررنیاا فرررنیا )ا اسررر،نایاا
سزدار(هررررزدیس ) ا یینوزی(یرررروروزی)ا مون تیر(مونتررررتیر) و متخور(مررررتهور).
هنرردی ل ر

از نهررن یواهررتی یتدهرردها هرروترا مرررتویررد هرره ایررا یواهررت و یواهررتی
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دیگن از الحتب ه

تتیه یویرتیر اخر هرده اسر  .سره هچریا سرزش قرر زاده سرنای

یویبت ختسر گتهر یویرتیر لتیر تندیرد و ورد هره «سرنتر هره سره اغیرش اح چرت
یویبت (یت سویبت) ییس هچرتب هبر ا یوّره م رن

و خواینرده یویرتیر سروده هره اسر

اصرریر او سررنتیوس سررود و ی ،ر اینایررر ب سررنتیرا و سررنتر امررالی سررنیتیر
ب ستهدا سنهش(سنت ) ییرس اترن غیرن از سرنتر ستهردا سرتز اسر یویرتیر اسر ».
( قررر زادها  )1۶ :1۳۶۶از یجررت هرره توسررتیتب و خنیررتتناب زمررتب خبررنو لنویررس را
در زمررنه ییبرر یا هررتعناب اینایررر وردهایرر ا مررر ررواب یویبررت را ییررس از ییبرر یا
هتعن یوازیدتتب ب روزتتر دایب .
افسوب سرن سترسرد و یویبرت ا از خنیرتتنی سره یرت رام ریا ییرس در روزترتر ستسرتیر
یررت سررندهایررد .ایررا خنیررتتناب اینایررر ح ررر سررنای هییبررتهتی لب ر ن نیه و رو ییررس
سنود و هن
بنر

سرتخ هایرد .رام ریا را هیارر دایبر هایرد هره واضر و لدید وریرده

سرروده اسر « .رامرریا سررتزیده و یوازیررده بنگررر میاررو

را

سررود و بنر

سرره یررت او «رامنرریا» ت ،نررد»( .سنهررتب لررتق ا  )۵۷۶ :1۳۵4در دوره م رریخن ستسررتیرا
یرردی خبررنو لنویررسا لبررنی از ختیررداب اهررنافر ایررناب ادعررت مرررهنررد هرره موررترت
هررتمیر در موسرریقر و واز دارد .مرررتویررد« :در بنرر

و سنسرر

و هرری ور سررسر ا

تی ررترا سرری تراا و در چررتمر وازهررت و یواهررت و ییررس در اررنید واسیررههررت و در
نتسترویر مرندی اسر تد » .وی ادعرت مررهنرد هره دارای یارد فنرر اسر  .او
از دسیررنی سرره ت ،گررو درسررتره سرروارهتری و اسرریحهداری لنداخ رره و سرر

سرره

موسرریقر و اررنید هرن(سررنود و بگتمرر ) مرررلررندازد هرره او هررن دو را دسرر
ورد و هنن واحدی سه هچتر مر ورد(.سوی

بهرام گور

و فترمنا .)۷۷ : 1۳۶۸
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در روایررتت هوررا فترسرررا سوررنا تررور را ییررس هررتعن دایبر هایررد .م رروور اسر
ییب یا هرن لترسر را سونا تور سنوده اس
من ب لی دمتب و من ب هین ییه

و هرنی سدو منبو

اس :

یت ما سونا تور و هنی سو زیه

سر ندید ا سونا تور ییبر یا هبرر ییبر
ه از او ییب

هرره

هره هررن لترسرر ت ،ره و ایرا سیر

امرت ینره از ایرا میرتب ابزرتت مرر هرود و رود هررن در ب زمرتب و

قزر هررتعنی سوررنا تررور اسر ( .هنیب اسرراا هر یتیرا  .)21 : 1۳۶۳امررت عجیررش
اس ر
اس

بگویرره واژههررتی عنسررر « هنی ر سو زیرره» از زسررتب او (لویرروی) ررتری هررده
امت سه لو عزرتس الزرت ا یو رهای را مرر رواب از ایرا روایر

اسر نزتی هرند و

ب روار هرررن در دوره سوررنا تررور و قزرر هررتعنی و هرررنلنوری و هررتعنیوازی
ب هونیتر ستستیر اس  .بنتب هه مبرودی بند هرن سدو یبز
اسا خندادسه هرن منبو

سه سونا تور را سه تویه زین ورده اس :

من هین هینزه
می ر

داده اس .

و من سزن یه

ال رررنای سوررتر در مقتلرره « هرررن در ایررناب» در ایررا سررتره ورده اس ر

هرره

ظتهناچ اص لویوی ب بنیا سوده:
من اوی هینی هینز

اوما او سزنی یی

یرنر «من هرین سی ره هرینزه و مرن سزرن زاد» ایرا هررن سره وزب ه،ر

هجرتیر

اس ( .سوترا .)۹0 : 1۳۷1
م نی پی مبر و ش گردانش
سیررر سسرتررر از اهرررتر دوره میتیرره را سررنودهتا ییررتیرهررتا مسامیررن و اهرررتر مررتیوی
وی مردهرد هره سریر رن سره زسرتب لرتر ر و لترسرر میتیره ستزمتیرده اسر  .الز ره
اهرتر متیوی سره زسرتبهرتی سرندیا لز ررا بینرر و غیرنه ییرس ن چره هرده اسر ا
امت از میتب یوت سی ر ن سره زسرتب لز رر متیرده اسر  .سرنودهتیر سره یرت مسامیرن را سره
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مررتیرا لیررتمزن یگررترتن روزتررتر ستسررتیر یبررز

دادهایررد هرره سیرررهررتی مورر

ب

ستزمتیده اس .
مررنی سرروی

در سررت  1۹۵4مو ررنیا سررنودهتی مررتیوی را سنرسرررا لنابرر

ا

ق یرر و ن چرره هررند .ایررا سررنودیتمههت اَیگَدروهررنتب ( روهررنرهررتی هتمرر ) و
هَویَرردتچتب ( یی ر

سی ررر مررت) یررت دارد .سرروی

در  1۹۷۵اهرررتر لررتر ر و لترسررر

میتیه مرتیوی را در سر تیر ایرسداب مرتیوی و لرترههرتیر از مسامیرن را هچرناه سرت م روب

منرررور من ررن هررند .افررسوب سررن سررنودیتمههتا فُنهررنتب (سررنودهتی سینررد) و مَوررن یررت
ستهررته (سررنودهتی هو ررته) ییررس در زمررنه بررتر منظررو متیویایررد .در سررت 1۹12
رای سی رر تیا سرره هچناهررر یرردربتس سیررر هررتیر از سررنودیتمه ایگدروهررنتبا سرره
وی ر ه « سررنودهتی مررن » و«سررنودهتی فنهررگندی» را خوایررد و ن چرره هررند .وی
چررت مرر ا  M4را سررت مرر ا «ایرردا » سررنودیتمه ایگدروهررنتب سررنجید و سرریا یوررت
لیویرردی سبرریتر یسدیرر

یتفرر  .امررت سرروی

مر قررد سررود هرره یظررن وی یتدرسرر

اس (Boyce, 1954 : 2).
ظرتهناچ مرتیر افررسوب سرن یویبررندترا یگرترتنی و خوهنویبرررا سرت هنررن هررن ییررس
مررییوس سررودا برروب سررنودهتی سینرردی سرردو یبررز

داده ایررد .او سررناینده سنخررر

ل رررتت هررتعنایه ایجی ر زیررده و مسامیررن سررود .مررتیر دو زسررور منظررو سررنوده سررود.
ن چرره ل رررتت م،ارریر از یوررر از ب دو سرره زسررتب لررتر ر و ل رررت ر از ب سرره
لترسررر میتیرره و سررندی در دسر

اسر

و در لررتر ر عنررواب فررنیا سسرتررتب را دارد.

ایا زسور هتم ییتیرهرتیر اسر

خ رت

سره لردر سسرترر و ایرسداب فرنینر سرو ا

و دارای بنرد سیررر اسر  .در هررن سیررا عزررترت مرینرر سرره صرورت ن یر سنررد
در قو م ا ونار مرهرود .زسرور دیگرن مرتیر فرنیا قردی
یر

یرت داردا بروب هرن

از ییررتیرهررت سررت واژه لررتدوخ غررتز مررر تررندد .موررچوب سی ر ن سررنودیتمههتی

لتر را یجتت و رسر گتری یرور یرت رو در سنرد اسر  .سنخرر از عترفرتب مرتیویا سره
وی ه هتتنداب سالفار و سینرد لتیره مرتیر هرتعن سرودهایرد از چیره مرتراَمّوا مزیرس و
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یچتینده مرتیر در هرن (سرناینده سبریتری از اهررتر لرتر ر) ا مرتر خورهرید وَهچرا
(سررناینده سررنود یتمرره هویرردتچتب) ا هناهییرردس (سررناینده مسامیررن لز ررر مررتیوی) ا
ومررتس ( سررناینده مسامیررن لز ررر) و خداویرردتتر هرروروخ (سررناینده مسامیررن ساچررت ).
الز رره هررتعناب یررتمزنده در هررچتر سررنایندتتیرایررد هرره مررت ل ر رتچ در هررتعن سودی ررتب
اقچینررتب داریرر و بررتری از هنیرر

از یوررت سررتز متیررده اسرر

در حررتلر هرره یررت

سررنایندتتب سیررر سسرتررر از اهرررتر مررتیوی یتهررنتخ ه اس ر ا اهرررترا ییررتیرهررت و
سنودهتی سبریتر زیزرتیر هره سرورتچ سرت موسریقر در متیبر تبهت خوایرده مررهرده امرت
یررت سررنایندتتب و یوازیرردتتب هنرر هررت هررنتخ ه ییبرر ( .اسررچتعی لررورا: 1۳۸۵
.)1۹2
نوشتهه

ادبی زب نه

ایرانی می نه شرقی

زستبهتی اینایر میتیه هنلر سه زسرتبهرتیر ت ،ره مررهرود هره در فتصریه زمرتیر میرتب
سدههتی ییب

رت سریسده مریالدی از دریرتی سریته رت نهبر تب بریا (سره عیر

موررت نت سنخررر لزتسرر ) روار داهرر ند و مورر ررنیا بهررت سررندیا خرروارزمرا
سییر و سوتیر سودید .م روب سرندی هرنتخ ه هرده سره سره خر سرندیا مرتیوی و
سررنیتیر یوه ر ه هرردهایررد .بررتر ستزمتیررده سررندی سرره دو تررنوه دینررر و غیررن دینررر
قبی مرهروید .برتر غیندینرر هرتم سروههرتا سرن

یوهر ههرتا یوهر ههرتی روی

اهیتر سیچیاا منبو تتا برن ا سر،تلینههرتا و سرن هرتی تنایزورت و دیگرن اسرنتد و
مدارهر اس

هه در قرو ادوار می یرد سره رتی متیردهایرد .برتر دینرر هره م ریر

سه لینواب ادیتب سودایرا مبریحر و مرتیوی هبر ند از یظرن حجر و نروا مور رنیا
سیر ادسیتت زسرتبهرتی اینایرر میتیره هرنلر را

روی مرردهنرد .ادسیرتت سرندی

سودایرا لن حجر رنیا برتر ادسرر زسرتب سرندی اسر  .دو ه رت

وسرن نه ت َوره و
َ

سو نه ب و لتدافنه هرندار از مور رنیا برتر سرندی سرودایر سره هرچتر مرررویرد.
م ا سندی وسَن نه ت َوه قو یر رنیا مر ا هرنتخ ه هرده سره زسرتب سرندی اسر
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و سز

ادسر لی نف ه رنی یبرز

سره دیگرن م روب دارد .از دیگرن زسرتبهرتی هرنلر

مر واب سه زسرتب خروارزمر اهرتره هرند هره از ترنوه هرنلر زسرتبهرتی اینایرر میتیره
اس

 .م یس،تیه بتری هره از زسرتب خروارزمر سره رتی متیرده اسر

بنردایر سنخرروردار ییبر

هنبنررد اهچیر

از ارزخ ادسرر

یوررت از یظررن زسررتبهنتسررر مبریّ اسر .

یور دیگن از زسرتبهرتی اینایرر میتیره هرنلرا زسرتب سروتیر اسر  .سروتهت تنوهرر
از ایناییتب سودیرد هره در هرن سرنزمیا سرند مررزیبر ند .سره قرور هیرر برتر سرن
ررتی متیررده از زسررتب سرروتیر تویررهای ادسیررتت ن چررهای دینررر منسرروی سرره یرریا
سوداسرر  .قنیزررتچ چررتمر ایررا بررتر از زسررتب سنبررونی
زامزتس ر ت م،ا ر

ررنیا م ر ا خ نررر در  440سررن

اس  .زامزتسر ت یرتمر سر

ن چرره هرردهایررد .ه ررت

و م ر چ سررن بوررترهسار هرررن

هره ساییرر سرنای دراز رنیا مر ا مو رود خ نررا اهررتری

درسررتره سررودا و دیررا اوا لی ررنوتد هررنده اس ر  .ایررا اهرررتر سرره درخواس ر

مقررتمر

رسچر سره یرت زامزتسر ت سرنوده هرده اسر  .زامزتسر ت در سره وزب م ،رتوت سرنوده
هررده اس ر  .ایررا ابررن منز ر اصرریر تررتهر مررت از اوزاب هرررن خ نررر س ر  .لیچررتب ا
دس ر گته وزب خ نررر را سررت دس ر گته وزب هررر و رردی یویررتیر منسرروی مررردایررد و از
ایا رو ب را سرنای درآ و فور وزب هررن هنرد و ارولرتیر حرتبس اهچیر
اامانی

عقیرده داهر

مرردایرد.

هره اسرتس وزب در خ نرر سنلتیره دسر گته وزب هنردی اسر .

( مینفینایرا  )۹۹ :1۳۸۳بنرد رسرتله ییرس منسروی سره اصرو عقتیرد مو رش سرودایر
در میررتب بررتر خ نررر دیررده مرررهررود .ررردادی داسرر تب و چریرر و منظومررههررتی
حچتسررر ییررس در میررتب بررتر دیررده مرررهررود .سنخررورداری از واژتررتب غنررر سررنای
ن چرره تویررههررتی می یررد ادسررر یظیررن هرررنا افبررتیها حچتسرره و ح ررر فیبرر،ه در
زسررتب خ نررر هررتیتب و رره اس ر

هنبنررد هرره واژتررتب دخی ر سنبررونی

ییررس در

ن چرههررت و رود دارد .وصررید هررتعنایه از قزیرر ا صررور خیرت ا هررن دلرردادتر
و مدیحرره سررنایرا اهرررتر غنررتیر خ نررر را مچ ررتز و دلن رریا مرررهنررد .سررنای یچویرره
هررتعنی تویررد « :در زمررتیر عتهررقتیه هرره تر هررت مرررستلنررد مررا ییررتز دار ایررا تر
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سررن زیزررت و خوهررزو را سزیررن (»...سییرررا  .) 141: 1۳۷۷لنوفبررور هترولررد سییررر و
اامانی ر

درسررتره بررتر سرروتیر(خ نر) ل ر وهرهررتی ارزهررچندی داریررد .زسررتب سییررر

ییررس از دیگررن زسررتبهررتی اینایررر هررنلر میتیرره اسر

هرره زسررتب مررند سررنزمیا سی ر

ستس ر تیر (هررچت افنتیب ر تب هنررویر) سرروده اس ر  .درسررتره ادسیررتت سی ر ستس ر تب ستیررد
ت،

ایدآ هچتر سودب م روب ستزمتیردها یرتلد و یرت یتخوایرت سرودب م روبا دهرواری

خوایدب و ن چه یورت ستعرش هرده اسر

ی رواب درسرتره ادسیرتت و هررن و هرتعناب

سییررر زسررتب سرره وضررو سرریا ت ،ر  .هچررتی ور هرره دیرردی اقالعررتت مررت از یررت
هتعناب زستب هتی اینایر میتیره هرنلر سبریتر ایردآ اسر

و قنیزرتچ هریچ اقالعرر از

یت هرنا یداری .
نتیجهگیر
هرن در ایرناب ستسر تب و بر ترهتی واسبر ه سره با از ب دسر ه موضروعت ر هبر ند
هه هچننتب

تی حقیر سبریتر داریرد و یچر رواب در خارو

سرره اسررناز عقیررده لنداخ ر
ییتزمنررد اسرر

ب سره قرور یقریا

و هچننررتب سرره سنرسرررهررتی دلی ر ررن و موهرروتفتیه نی

و یظنیررتت تویررتتویر در خاررو

ب و ررود داردا از چیرره وزب

هرررن در ایررناب ستس ر تبا بررتر منظررو ایررا دورها فررا هررتعنی و ییررس هررتعناب ایررناب
لریر از اسررال  .م روب ایررناب لریر از اسررال سرره دو دسر ه قبرری مررهرروید :م رروب
دینر و م وب غیرن دینرر .در مرورد هررن هر مرر رواب بنریا قبری سنردی را لتبر
هد و ایا اهرتر را سه اهرتر دینرر و غیرندینرر قبری هرند .از ینره هره امرنوزه سره
و مررردایرری ا ایررا لیداس ر

هرره ییب ر یا اهرررتر ستزمتیرردها

دس ر

مررت رسرریده اس ر

سررنودههررتی لیررتمزنایر سررودهایررد متینررد زر رر

و مررتیر و لیررنواب راسرر یا و

هتتنداب سر وده یرتب هره سره سرنودب اهررتر سرت محوریر

دینرر لنداخ رهایرد و از

یوررتت هررتیتب و ررها لیوسر گر و ار زررتی دو قنفرره دیررا و هرررن اسر  .یرنررر در
هررچتر لتس ر

ررو ور از سررنوده هررتا هررتعناب هچررتب موسرردایر سررودهایررد هرره سررنای
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در

سر تیر ایررسداب هرررن مرررسررنودهایررد و هرررن ییررسا سررنودهتی دینررر سرروده اسر

س تیر ایسداب و قن موضوعتت دینرر هره موسرداب یرنا سره هرتر مررتنف نرد .الر
ست و ه سره ینره امرنوز سره مرت رسریده اسر
دس

ییب

و سره دسر

ابرنی منظرو از قزقره عتمره مرند در

مرت ینسریده اسر  .امرت و رود هررن عتمیتیره را در ب دوره

یچررر ررواب ایوررتر هررند زیررنا هررواهد و لررنابا سبرریتری در ب سررت

اس ر  .هچنرروب

فویویتت و ییرس ظرتهناچ بوتمرههرتیر هره الگروی هرتر مبررودی مرنوزی در هرتهنتمه
م،قررودخ سرروده اسر

سررتسقههررتب سرره اوزاب اهرررتر عتمیتیرره مررررسرریده اسر

اهرررتر عتمیتیرره هرره در اد

رسررچر ستسررتیر و فنهنرر

یداه ه اس  .سررالوه وزب رسرتعر هرتمالچ اینایرر اسر

اوزاب

یجزررت و درستریررتب اهچی ررر
و ح رر سره مو رش حورتی ر

هره در الچرجر نهررن هرده اسر ا مرریخون از زسرتب عروا و هودهررتب اسر  .از سرروی
دیگن هرن سرت سرن
در فنهن

هر،تهر ار زرتقر نگت نر

دارد و مرت مرردایری هره ایرا سرن

ایناب ستس تب تیگرته ختصرر داهر ه اسر  .از یجرت هره در ایرا سرنزمیا

هچی ه هال ست یروعر لداسر
خاررو

هچرناه سرودهاسر ا ا رداد مرت دین رن از دیگرناب و سره

دین ررن از هچبررتیگتب میررتبرودایر مررت غرروخ سرره روی خ ر ت ررودهایررد.

ح ر سنودهتی مقدس دینرر خرود را ییرس سرینه سره سرینه ای قرت دادهایرد و ضرز و
یگتهررداری سررنودهتی غیررندینررر خررود را ییررس سرره حتفظرره توسررتبهتی لررتر ر و
خنیتتناب ستستیر سر نده ایرد و زمرتیر هره لیر سره دسر
ه تس ر

تنف نرد رت م تلرش را سره

در وریرردا یررت سرره م رروب دینررر لنداخ نررد هرره ل ر وایه اع قررتدی داه ر

و یررت

م تلررش دول ررر و حورروم ر را مررد یظررن لررنار دادیررد .سررت ایررا وصرری،تتا سنیوهر
هرنهرتی غیرندینرر هره هرترسند استسرر یورت در ادسیرتت هر،تهر مندمرر اسر ا سرن
هچگتب روها اس  .سنرتسنایا م یسر،تیه برتر مو رو
اس

و نورت ستز رت

لتسر رییر

سبریتری سره دسر

یرتب در هرتهنتمها تنهتسرش یتمره و ح رر ه،ر

مرت ینسریده
لیورن یظرتمر

اسر  .یررسد هررتعن هنررد و ارولرتیر وزب نوررت وی تررر هرررن یزررود سیورره

زستب هرنیا هریوه سیرتب هرتعنایها سرز

وا و م ررتلر اصریر رنیا وی تررهرتی ب

 94پژوهشنامه فرهنگ و زبانهای باستانی ،سال اول ،شماره اول ،پاییز و زمستان 1397

سه هچتر مر مد .سزور هره یره نورت در هررن هره در یررن هر جیرر مرریتفر
یتری ب یرن از حتل

و سره

روایر سیرنوب مرده و سره زسرتب هررن یسدیر

مررهرد .مقتیبره

تتهتب و ه ،هتی اوس ت مرتلر ییورو سرنای سیرتب ایرا ،رتوت اسر

هره تتهرتب هررن

و ه ،هت یرنی هتعنایه و در هرن دو یروا ایرواا رایرههتی ادسرر سره هرتر رف ره

اس
اس .
من بع

ه یتیرا عزتس الزت ()1۳۶۳ا هرن و موسیقر در اینابا وناب :فنهن

و هنن.

موزتررترا ژالرره ()1۳۹0ا «یتدتررتر زریررنابا یرررن رروا سررت هرررن»ا فنهنگب ر تب زسررتب و اد
فترسرا صد .۶0_4۳

اسوالقتسررچرا محبررا ()1۳۷4ا هرررن در ایررناب لرریر از اسررال ا وررناب :سنیررتد ایدی رره
اسالمر.
اسچتعی لورا اسوالقتس ()1۳۸۵ا سنودهتی روهنتیرا وناب :ی ن اس وره.
سنهتب لتق ()1۳۵4ا ماحو محچد مریاا ید دو  .وناب :امینهزین.
سرروی ا مررنی فررترمنا ررورر ()1۳۶۸ا دو ت ،ررتر درسررتره خنیررتتنی و موسرریقر ایررنابا
ن چه سوساد ستهرا وناب :تته.

سوترا محچد قر ()1۳۸1ا سز
سوررترا میرر

هنتسرا ر 1ا وناب :زوار.

ال رررنا ()1۳۷1ا سوررتر و اد فترسرررا سرره هوهررر محچررد تیررزاا ر 1ا

وناب :هنه

سوتمر ه ت هتی یزر.

سییرررا هترولررد ()1۳۷۷ا «ادسیررتت سرروتیر خ نررر»ا ررتری ایررنابا سرره هوهررر احبررتب
یترهتقنا ن چه حبا ایوهها وناب :امینهزینا ر سو ا لبچ

دو .

قرررر زادها حبرررا ()1۳۶۶ا « موسررریقر لررردی ایرررناب»ا هررررن و موسررریقر ایرررنابا
صد.20_1۳
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راهررد محار ا محچدرضررت ()1۳۹1ا « سررن

لارره لررندازی و یقررر توسررتب هررت در یقر

روایررتت لویرروی»ا ل وه ررنتمه اد حچتسرررا سررت ه رر ا هررچتره بوررترده ا

صد .2۵_11

ر ررتیرا احچرردعیر ()1۳۹1ا لیررر میررتب هرررن هجررتیر و عنوضرررا وررناب :ل وه ررگته
عیو ایبتیر و م تلرتت فنهنگر.

زرهررنتسا زهررنه ()1۳۸1ا «ییبرر یا یوهرر ه هررتی ادسررر اینایررر میتیرره هررنلر»ا یتمرره
لترسرا هچتره 2ا صد .20_۵

ررررررررررررررر ()1۳۹1ا « ررتری ادسیررتت ستسرر تیر ایررناب»ا یتمرره لترسرررا سررت ه رر ا
هچتره 2ا صد .1۷ _ ۵

زریررا هررو ا غالمحبرریا ()1۳۸۸ا هرررن سررر درو هرررن سررر یقررت ا وررناب :ای ررترات
عیچر.
ه،یرر هدهنرا محچدرضت ()1۳۶۸ا موسیقر هرنا وناب :تته.
هررتمزیاا مینررت ()1۳۹۵ا « ،ررتوت رویوررند هنرردیتب و ایناییررتب سرره رلررد هررتی یینررر»ا
فاینتمه لتزیدا ست دوازده ا هچتره بو و بوترا صد .۸4 _۶۷
هنیب اسرراا ر ررور ()1۳۳۸ا « هرررن لویرروی و هرررن لترسررر لرردی »ا هرررن و موسرریقر
اینابا هتوها ست لنج ا هچتره 4ا

.۳۹

مینفینایرررا مو ررید ()1۳۸۳ا در مرردی سررن زسررتب خ نرررا وناب:ل وه ررگته عیررو ایبررتیر
و م تلرتت فنهنگر.
ررررررررررررررر ()1۳۹4ا « هرررن منظررو و یرررن هررتعنایه در زسررتب هررتی هنررد و ارولررتیر»ا
زسررتب هررنتخ ا ل وه ررگته عیررو ایبررتیر و م تلرررتت فنهنگرررا هررچتره دو ا صررد

.1۶۵_14۵
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