
  

  

  

  

  

  تداوم سنتي كهن در ميان اقوام ايراني

  

  دكتر زهره زرشناس 

  استاد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  
  

هاي پيش از خط، يعني فرهنگي كه خط در آن نقشي نداشت و در روزگاري كه  در فرهنگ
هنگي در فر. شد صورت شفاهي وجود داشت و حفظ مي شد، هر سنت ادبي به ادبيات نوشته نمي
نماي خود ادامه دهد اما و تواند به نشو  هاي ادبي شفاهي مي شود اين سنت كه با خط آشنا مي

ناگفته نماند كه به . يابد ميها خاتمه  گردد حيات اين سنت ترين وسيلة بيان مي كه خط مهم هنگامي
اي هنگام نگارش اين ادبيات شفاهي، بخشي از عناصر مشخصاً شفاهي انشاء در نوشته برج

  . ماند مي
هاي ادبي شفاهي   سنت وها در جوامع بشري، پيش از اختراع خط، افرادي اشعار و داستان  

 نوازنده يا - قوال،كننده توانستند تصنيف كنندگان مي بيان. كردند را، براي عامة مردم بيان مي
كنندگان بعدها  اين بيان . قوال و يا فقط قوال همراه موسيقي يا بدون همراهي آن باشند-نوازنده
  .اند  نيز ناميده شده٢»هونياگر«، ١»گوسان«

اي دربارة  خوشبختانه شواهد و داليل كافي براي اثبات اين امر و نيز آگاهي و دانش بسنده  
هاي آموزشي جدي   دوره،اي هاي حرفه اين گروه. قواالِن ادبيات شفاهي در دوران كهن وجود دارد
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 و از همين فرا بگيرندهاي شفاهي عصر خويش را   بتوانند سنتكردند تا و دراز مدتي را طي مي
هايي در  چنين آموزش. هاي بعدي منتقل كنند طريق و در مدارسي ويژه، هنر خويش را به نسل
در ايران پيش از اسالم، از زمان مادها تا . است  سراسر جهاِن هند و اروپايي زبان شناخته بوده

هاي ادبي شفاهي و آموزش آن و نيز قواالن  گونه سنت  براي ايندوران ساسانيان نيز شواهد كافي
  . كنندگان وجود دارد و تصنيف
ها و  ها، قصه ، و هرودت به داستان٤ونن دي،٣هاي مورخان يوناني نظير كنزياس در نوشته  

دينون دربارة وجود اشعار مادي در نيمة نخست سدة ششم پيش  .است  اشعار اين دوره اشاره شده
قوال يا ، ٥كند كه اَنگاِرس اي از داستاني را نقل مي وي خالصه. است  هايي داده يالد گزارشاز م

خواند   داستاني منظوم را به آواز براي او مي،٦نام مادي، در مجلس ميهماني اَستياگ خنياگر صاحب
 و با تمثيلي زيبا، اَستياگ را از خطري كه از سوي كوروش پارسي در كمين اوست، باخبر

است و   كند كه در باتالق رها شده اَنگاِرس كوروش پارسي را به ددي ترسناك تشبيه مي. نمايد يم
  .اگر بر همسايگان چيرگي يابد ديگر هيچ جنگجويي هماورد او نخواهد بود

به هنگام برگزاري ) روحانيون مادي(ها  مغبرد كه   نام مي٧ز سرودهاي ديني مادياهرودت   
هايي با   كه احتماالً شباهت،تصنيف اين سرودها. خواندند مي ايزدان هاي نيايش براي آيين
 دربارة ٨آثنئوس. گردد مي است، به دورة مادها يا حتي پيش از آن باز  هاي اوستايي داشته شتي

گرفتند و خدايان را   كردارهاي پهلوانان را جشن ميها بربرها نيز مانند يوناني«: است  مادها گفته
  .»دكردن ستايش مي

 توان گفت كه خنياگري در ايران به دوراني بس كهن باز با توجه به چنين شواهدي مي 
هاي كهن و  هاي منثور و منظومي دربارة تاريخ باستان، افسانه ترديد روايت گردد و بي مي

ها نيز همانند  ترديدي نيست كه در نزد پارس .هاي عاشقانه در ميان مادها رواج داشت داستان
گزنفون . شد هاي كهن يافت مي هاي منثور و منظومي دربارة تاريخ باستان و افسانه ايتمادها رو
غايت  است، طفلي بود به  هايي كه تاكنون برجاي مانده كوروش بنابر سرودها و داستان«: نويسد مي

اين عبارِت گزنفون در » پيروزي دوست و عاشق افتخار و هاي نيكو، دانش زيبا، صاحب خصلت
  . است ضمني به ادامة سنت خنياگري و شكوفايي آن در دوران هخامنشياناي ارهواقع اش
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است و اين   شده همراه با داستان و سرود بوده هايي كه براي كوروش اجرا مي جشن  
اند بعدها تأثيري عميق بر ادبيات دورة ميانة  رسد بخشي از سنتي زنده بوده نظر مي ها كه به داستان
با توجه به  (كارنامة اردشير بابكاناند، براي نمونه بر متن فارسي ميانة  اشتههاي ايراني گذ زبان

دانيم كه منشأ بسياري از  مي ).هاي مربوط به زندگي كوروش و اردشير همانندي داستان
اند كه نخست به قطعات  هاي بزرگ ملي را يك يا چند سرود حماسي تشكيل داده حماسه
دسته از اين قطعات به يكديگر  افته و سپس از پيوستن يكتر و مستقل حماسي تكامل ي بزرگ

  .است  داستاني حماسي ايجاد شده
ها حكايت از آن دارد كه مأخذ  هاي مورخان يوناني دربارة مادها و پارس بررسي گزارش  

دست  هاي رايج در دوران آنان نيز سرودهاي حماسي ملي است كه به بخش بزرگي از روايت
يكنواختي و . است  اي، يا حمايت شاهان يا عامة مردم منتقل شده و غيرحرفهاي  خنياگران حرفه

، شاهنامههاي اوستا تا  شتيهاي طوالني، از  هماهنگي در تكوين حماسة ملت ايران طي سده
  .شاهكار استاد توس، شاهدي گويا بر اين امر است

 پيروان اوستا نيز ادبيات بديهي است كه. اي بس كهن دارد گفتيم كه خنياگري در ايران سابقه  
است و   شده صورت منظوم خوانده مي توان تصور كرد به اند كه مي اي داشته كننده داستاني سرگرم

. توان مشاهده كرد ها، آشكارا مي شتيجاي مانده چون  پرورش ماهرانة اين ادبيات را در قطعات به
 بلكه پسران از پدران خود  ...اند شتهاست كه مغان كتاب ندا  گفته)  ميالدي٣٧٧حدود  (٩باسيليوس
  .گرفتند تعليم مي
توان گفت كه در ايران پيش از اسالم انتقال دانش و معرفت عمدتاً بر نقل  طور كلي مي به  

ها سينه به   سده،هاي شفاهي سبب عالقه به نگاهداري سنت آثار ديني و ادبي به. شفاهي استوار بود
 براي نمونه گفته شده. است  ردن آنها سنتي چندان معمول نبودهشد و به كتابت درآو سينه حفظ مي

ها انتقال شفاهي، سرانجام در دورة ساسانيان به رشتة تحرير   پس از سدهاوستااست كه كتاب  
 و موبدان براي اجراي مراسم ديني شد مي رجوع بداندرآمد و پس از به كتابت درآمدن نيز كمتر 

  .خواندند را از حفظ مي آن
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 آن در اين مختصر حهايي بومي از اوستا به نوشتار درآمده باشد يا نه، كه شر واه نسخهخ  
سادگي  هب. هاي مقدس، همانند ادبيات غيرديني، بايد اساساً شفاهي بوده باشد گنجد، انتقال متن نمي
تر اين متن را به شاگرداني  توان فرض كرد كه آموزگاراني همانند قواالن روزگاران كهن مي
 و ترجمه و كردند ميهاي كوچكي قرائت  ترتيب كه متن اصلي را در بخش اند، بدين آموخته يم

 .خاطر بسپارند افزودند تا شاگردان آنها را به تفسير آن را بدان مي
 كه در حال انجام كارهاي روزانه، تمامي ه استي پهلوي از موبداني ياد شدها در كتاب  

اوستا نخستين  .اند خوانده را از حفظ مي) ا به زبان فارسي ميانهترجمه و تفسير اوست(اوستا و زند 
در . است  هاي ملي و حماسي اين سرزمين در آن تدوين شده ترين كتابي است كه داستان و كهن

اي ايران را تا آن  يند رشد و نشو و نماي تاريخ افسانهااين كتاب و نيز در ادبيات زبان پهلوي، فر
  .گرفت توان پي يابد، مي رانقدر فرودسي راه ميهنگام كه در شاهكار گ

داند كه به  هايي ادبي مي شناسي سرودهاي اوستايي را حاوي مضمون هاي جديد ايران يافته  
ساختار اصلي اشعار اوستايي را به ساختار . گردد دوران هند و ايراني و حتي هند و اروپايي باز مي
هاي مختلف اين دو گروه  اند و حتي بخش  كردهشعر نخستين يونان يعني اشعار هومري تشبيه

ها كامالً بر  شعري مانند مقدمه يا بخش حماسي مشتمل بر توصيف كردارهاي خدايان يا انسان
 كتاب مقدس هندوان، از وجود ،١٠از سوي ديگر، سنجش اوستا و ودا. پذيرند يكديگر انطباق

پهلواناني .  دو قوم از يكديگر حكايت داردپهلوانان مشترك ايرانيان و هندوان، پيش از جدايي اين
 قواالن يا ا كه براي هريك از آنان داستاني خاص تداول داشته و ب ...و ١٢ آبتين،١١مانند جم

  . است  خنياگران انتقال يافته
 كه ،ها شتيآيد اما  شمار مي ترين بخش اوستا به گاهان، سرودة زردشت، از نظر سبك كهن  
 زردشتي است، از دوراني بسيار پيشتر از -ي در ستايش برخي ايزدان پيشاي از سرودهاي مجموعه

گرچه سرايش آنها در شكل كنوني ممكن است پس از روزگار . است  زردشت برجاي مانده
اما . ها رنگ و صبغة زردشتي دارد شتيناگفته نماند كه نسخة موجود  .زردشت انجام شده باشد

پرستي و نيز در دورة پهلواني پيش از زردشت  هاي شرك و بتها در روز دانيم كه اين افسانه مي
 كه سرايندگان ناشناس ،ها افسانه ها و در اين اسطوره. اند در نواحي شرقي ايران محبوبيت داشته
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اند، هسته و چارچوب كلي تاريخ  هاي مختلف منتقل كرده اند و خنياگران دوره ها سروده شتي
  .است  ها با ترتيبي زماني بيان شده آيي شخصيت پيروايي ملي و حماسة ملي ايران و 

هاي حماسي و ملي   كه مشحون است از داستان،ها شتيهاي مختلف  پس از تدوين بخش  
شرقي و مشرق ايران در ساير نقاط ايران  ها يكباره قطع نشد و از شمال ايران، دنبالة اين روايت

اصر جديدي به آن افزوده شد كه بعدها در اي درآمد و عن هاي تازه رواج يافت و گاه به صورت
  .شود هاي عهد ساساني و اسالمي ديده مي شاهنامه و كتاب

شد  صورت شفاهي حفظ مي ادبيات دوران اشكانيان نيز، همانند ديگر ادوار پيش از اسالم، به  
دبيات اين ا. است  شده رسد كه بخش اعظم آن منظوم بوده و همراه با ساز خوانده مي نظر مي و به

. نام داشتند» گوسان«گروهي از آنان . كردند گويان و نقاالن سينه به سينه نقل مي را قواالن، قصه
 در زبان فارسي ميانه و واژة خنياگر در ١٤اي پارتي و معادل معناي واژة هويناگر واژه ١٣واژة گوسان

 شاعر تداول داشتهو ننده  خوا،معناي نوازنده اين واژه، كه در ايران باستان به. فارسي جديد است
اي مانوي به زبان پهلوي   در قطعه١٥.است   آمدهويس و راميناست، دوبار در منظومة عاشقانة  

چونان گوساني كه «: خوانيم مي هاي چهارم و پنجم ميالدي نيست اشكاني كه متأخرتر از سده
  .»)دست نياورد چيزي به(كند و خود هيچ نكند  و شهرياران پيشين را بيان مي) ها كي(هنركوان 
كند و نيز نخستين  اي پارتي مطرح مي عنوان واژه  نخست گوسان را به،اين اشارة تاريخي  

ها نقش مهمي را  سند مستقيم دربارة قوالي خنياگران پارتي است و حكايت از آن دارد كه پارت
، مستقيماً چيزي ها دربارة آموزش و تربيت گوسان. در نگاهداري سنت ملي ايران ايفا نمودند

ها و دستاوردهاي آنان گوياي آموزش دشواري است كه پشت سر  دانسته نيست، اما مهارت
  . اند گذاشته مي
آنها . هاي ملي ايران بودند  و حافظ داستاندگر هايي دوره دان ها شاعران و موسيقي گوسان  
كنندة  خوان، ثبت يهكنندة شاهان و تودة مردم، ستايشگر، هجوكننده، داستانگو، مرث سرگرم
ها  گوسان. هاي گذشته و مفسر روزگار خويش و حاضر در سوگ و سور بودند پيروزي
 كه به -، را)حامي زردشت(كيش گشتاسب هاي كيانيان، نياكان كافر داستانويژه  هاي ملي به داستان

  .كردند  به شعر نقل مي-هاي عصر پهلواني راستين تعلق دارد روزگاري با ويژگي
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هاي ايراني  ترين دوران پهلواني را در روايت ة حماسي كياني، ادبيات برجستهدور  
ها و ماجراهاي   كه در ستايش دالورياست اشعاري برگرفته ازاين ادبيات احتماالً . گيرد دربرمي

كردند آنها را   و خنياگراني كه به دربارهاي ايشان آمد و شد مياست  پادشاهان كياني بوده
تاريخ يا از رچه سندي تاريخي يا مدركي تأييدكننده براي رويدادهاي اين دوره گ. خواندند مي

  روايت شدهشاهنامههاي ايشان در اوستا يا بعدها در  ميهن دقيق كيانيان در دست نيست، اما كرده
با مطالعة تطبيقي ادب . ها نيز در دست نيست است و دليلي براي ترديد در درستي اساس اين كرده 

هاي كياني  هاي گوناگون به درك دريافتي از محيط و ماهيت انتقال افسانه  در فرهنگپهلواني
  .توان دست يافت مي
ها به دوران ساسانيان انتقال يافت، بخشي از منابع   كه از طريق گوسان،ها اين داستان  
 ها نقش جالب گوسان.  بازتاب يافتشاهنامه را پديد آورد و سرانجام در نامة پهلوي خداي

آنان شعر حماسي را . اند ها و همسايگان آنان تا دوران ساسانيان ايفا كرده توجهي در زندگي پارتي
كردند و كردارهاي شاهزادگان و بزرگان پارتي را همسنگ   اشكانيان فعاالنه ترويج ميةدر دور
هاي  دستي راويان اين مضمون اشراف پارتي با گشاده. گرفتند هاي پهلواني كهن جشن مي ميثاق

  .كردند سنتي و نيز مضامين عصر خود را تشويق مي
سرا ماجراها و حوادث   كه داستانه استترتيب بود گرد بدين شيوة كار اين شاعران دوره  

را از نو و به سبك خود و بيشتر به شيوة  آموخته و آنگاه هربار آن داستان را نخست مي
اند و سرودهاي محبوب مردم  رفته ه مكان ديگر ميآنان از مكاني ب. است  كرده سرايي بيان مي بديهه
. اند كرده اند و آوازشان را با سازي نظير چنگ، بربط، رود و غيره همراهي مي خوانده را مي
، كيكاوس شاهنامه رامشگر بيگانه در .ه استترين هدف هنر گوساني ايجاد شور و هيجان بود مهم
 امير ،كشاند و سرود مولياِن رودكي  مازندران، ميپروا از هر خطري به دياري بيگانه، به را بي

 ،١٦ در يونان قديم پسودهدگر اين شعراي دوره. موزه پاي در ركاب آورد دارد كه بي ساماني را وا مي
، در شاهنامه ١٨هاي فرانسه ژوگلر  و در ايالت١٧هاي ميانه در قبايل ژرمني اشپيلمان در اروپاي سده
در آسياي مركزي و شرق ايران استادان اين فن را . وسان نام دارندگ التواريخ مجمللوري و در 

  :است  در آغاز داستان رستم و اسفنديار آمده. نامند مي» بلبل«
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  كه برخواند از گفتة باستان    ز بلبل شنيدم يكي داستان
 .گرد آميخته، موضوع كوري آنان است هاي دوره موضوع جالب ديگري كه با زندگي گوسان  
گرد تركمن، يوگسالوي و  سراي نامي يونان، و نيز بسياري از شعراي دوره مر، حماسهگويا هو

احتماالً موضوع . است  در ايران نيز مشهور است كه رودكي كور مادرزاد بوده. اند روسيه نابينا بوده
امرار معاش معدود هاي  ها ناشي از اين مطلب است كه هنر گوساني يكي از راه وسانگكوري 
ها   در ميان آنان تعداد نابينايان بيش از ديگر پيشه،رو ين ااز. است  راي نابينايان مادرزاد بودهممكن ب
  .است  بوده
شواهد فراواني در دست است كه در دورة ساسانيان خنياگري در ايران رشد و بالندگي   
ار رفته و در زبان ك در زبان فارسي ميانه به ٢٠، هونياواز١٩هاي هونياگر گفتيم كه واژه. ه استداشت

، »نواگر«هاي  افزون بر آن در دورة ساساني واژه. است  آمده» خنياگر«صورت  فارسي جديد به
معناي نوازنده و  به(» مطرب«هاي  بعدها واژه. شود  نيز پديدار مي٢١»گو چامه«و » رامشگر«

ها  زين اين واژه زبان عربي جايگاز» شاعر«و ) معناي خوانندة سرود به(» مغني«، )دان موسيقي
  .شود مي
در دورة ساسانيان واژة هونياگر فارسي ميانه مانند گوسان پارتي هر سه مفهوم نوازنده،   

در زبان . است  هاي آنان بسيار نزديك به يكديگر بوده گرفت و فعاليت خواننده و شاعر را دربرمي
ست كه  ادارد و دليل آن اينفارسي حتي يك واژه براي شاعر، متمايز از گوسان يا خنياگر وجود ن

همراهي شعر . ست ا  شاعري و نوازندگي و حتي خوانندگي يا قوالي منفك و جدا از يكديگر نبوده
پرسد،  ترين موسيقي مي اي بود كه غالم خسروپرويز در پاسخ او، كه از دلنشين گونه و ساز به
وازي كه تحرير آن به نواي ساز نزديك داري برآيد و با آ نوايي كه شبيه به آواز از ساز زه«: گويد مي

  .»باشد، توأم شود
شود كه در آن  شاهنامه در بسياري جزئيات، سندي براي دوران ساساني محسوب مي  
. است   رامشگر استفاده شدهةهاي متعددي به خنياگري شده و در اين مورد معموالً از واژ اشاره

نواز   رامشگري سرودخوان و بربط. ديو نام بردوس و رامشگروتوان از داستان كيكا براي نمونه مي
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آيد و با خواندن سرود مازندران شاه را  اي بيگانه به دربار كيكاووس مي كه در شاهنامه در جامه
  :فريبد مي

  يكي خوشنوازم ز رامشگران    ر مازندرانـچنين گفت كز شه
و رامتين ) گيسسر( از دوران ساساني نام خنياگران مشهور درباري چون باربد، نكيسا  

، همچون )م٦٢٧-٥٩١(هاي باربد، خنياگر دربار خسرو پرويز  اشعار و ترانه. است  برجاي مانده
شود كه او  گفته مي. دهندة شيوة گوساني در روزگار سامانيان، ساده و جذاب بود رودكي، ادامه
ان آنها تنها از مي. كرد  آهنگ ساخت كه هر روز يكي را اجرا مي٣٦٠هاي پرويز،  براي ضيافت

اي دربارة مرگ شبديز، بهترين اسب شاه كه با آن   براي مثال ترانه.دربارة چند نمونه آگاهي داريم
  .اند هاي باربد خوانده را لحني از سروده ترانه جان مهتر شاه را نجات داد يا سرور خسرواني كه آن

هاي پارتي نام خاصي برجاي نمانده، روشن است كه رامشگري در هر دو  گرچه از گوسان  
هويناگر ساساني نيز مانند گوسان پارتي . است داشته ساساني ويژگي كلي يكساني  دورة اشكاني و

سرايي كند  توانست بديهه هاي سنتي بود كه از روي آنها مي وارث بخشي از موضوعات و مضمون
اشاراتي .  سازي بخواندهاي خودش را نيز بر آن بيفزايد و به همراهِي هو اشعار گوناگوني از ساخت

داستان بهرام گور در موارد بسياري به  در. دربارة رامشگري بانوان نيز در اين دوره وجود دارد
  . است  خنياگري دختران در سنين گوناگون اشاره شده

كوشيدند، با زوال   بسيار مياشرافيت ساساني در ترويج آن  كه شاهان و،خنياگري درباري  
هاي محلي ايراني در خاك  كه دودمان هنگامي. سختي ضربه ديد اما از ميان نرفت شاهنشاهي به

اي  ايران استقالل يافتند اين سنت دوران ساساني، با حمايت دربار، زندگي دوبارة خود را در جامه
 كه ، با شعر نغز و آواي گرم خويش رودكي شاعر نابيناي دربار نصربن احمد ساماني.نو آغاز كرد

 شاعران بلندآوازة -كرد، يادآور نكيسا و باربد، خنياگر انگيز همراهي مي را با نواي چنگي ترودل آن
هاي نو و  بديهي است كه تحوالتي روي داد و سنت ساساني با شيوه. دربار خسرو دوم است

  .هاي اسالمي همسازي و مطابقت يافت سنت
ها سرگذشت شاهان را در بزم و رزم   كه گوسان، روزگار اشكانيانشعر پهلواني از  
در پارس )  نقلي/روايي(در دوران ساساني اين اشعار داستاني . سرودند، محبوبيت بسيار داشت مي
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اين . هاي پارتي كسب كرده بودند شناخته بود و هونياگران آغاز دوران ساساني آنها را از گوسان
هاي   كيانيان سروده شده و مرتبط با تاريخ ديني زردشتي بود، با افسانه كه در مدح،اشعار حماسي

ها  دست خنياگران و گوسان سلحشوران پارتي و پهلوانان سكايي چون رستم درهم آميخت و به
هاي داستاني حماسي كه  در اواخر دوران ساساني اين حلقه. ترويج و تبليغ و منتقل گرديد

رسمي يعني  ه شده بود به كتابت درآمد و تاريخ ملي نيمصورتي مسلسل و منظم تدوين به
/  در سدة چهارم هجريشاهنامه. ، منبع كار شكوهمند و ماندگار فردوسي نوشته شدنامه خداي

جاي مانده از ادبيات ساساني و شاهدي بر گستره و غناي آن  دهم ميالدي به نظم درآمد اما اثري به
دو منظومة حماسي  (٢٣ و رامايانه٢٢ه همانند مهابهاراتهشعري بلند است ك است و به گفتة سرو

صورت شفاهي و  بخش اعظم آن به )دو منظومة حماسي يوناني (٢٥ و اديسه٢٤ايلياد و) هندي
و فرودسي به آن   و خنياگران، اين سرايندگان، قواالن و نقاالن گمنام منتقل شدها دست گوسان به

   ٢٦.است  شكل نهايي بخشيده
ور اسالم، به داليل گوناگوني چون تغيير سليقة ادبي و گراييدن شعر فارسي به پس از ظه  

تر از همه ممنوعيت موسيقي، همنوايي شعر و موسيقي  وزن عروضي، پديد آمدن قافيه و مهم
طور كه گفته شد شعر خنياگري تغيير  كاهش يافت و موسيقي عنصر دروني شعر شد و همان

هاي جديد  دي خنياگران از يكديگر جدا و مستقل شدند و با سليقهشكل يافت و ابعاد هنر سه بع
 است كه صورت تغيير شكل يافتة ويس و رامين منظومة ،نمونة بارز از اين دست. مطابقت يافتند

  .اشعار گوساني پارتي است
 كه ،با از ميان رفتن حلقة اشرافي دهقاني در ايران از يكسو و ريشه گرفتن تمدن اسالمي  
 نقالي،  ها و خنياگران نيز با تغييراتي به حرفة  از سوي ديگر، گوسان،شهري استتمدني 
بندي و تردستي  بازي، بازيگري، چشم  و شعبده٢٧خواني وروغليكخواني،  خواني، تعزيه شاهنامه

هاي كهن خود به دربار شاهان راه يافتند و قشر  پيشه پرداختند و حتي برخي از آنها همانند هم
براي مثال در مجلس شاهرخ تيموري كه مردي . خوان درباري را پديد آوردند هنامهراوي و شا

 از چهارمقالهحتي نظامي عروضي در .  حضور داشتندها خوان دوست بود، شاهنامه اديب و شاهنامه
  . برد راوي فردوسي، بودلف، نام مي
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فت بود كه پيش يكي از اصطالحات اجتماعي اسالم در ايران، شكستن انحصار سواد و معر  
بايست خوش  وي، در روزگار اسالمي، گرچه ميار. از آن به دو يا سه طبقة خاص تعلق داشت

توانست گاه كتابي را همراه  حافظه بوده و چندين هزار بيت شعر در خاطر داشته باشد اما مي
  :نامد مي» خواننده«گونه راويان را   اينشاهنامه. و از روي آن بخواندباشد داشته 

  همي خواند خواننده بر هر كسي  يـبس ها و از دفتر اين داستانچ
گفتيم كه  .شويم رو مي ه روب»محمود دختر جوان«نام   نيز با شخصي بهنامه دارابانچه در نچ  

سازي در پيوند با موسيقي  پس از اسالم، در ايران، اشعار خنياگري تغيير شكل يافت و منظومه
ار محلي و بومي ديده ع اش ازهايي در ميان اقوام گوناگون ايراني گونهاما . شكل ادبي ادامه نيافت به
رسد از اشكال پيشرفتة همان اشعار  نظر مي شود و به  كه با همراهي ساز خوانده ميه استشد

  .خنياگري كهن باشد
جمعيت سبزوار  هاي نخستين سدة بيستم ميالدي در برخي نواحي كم ايوانف در دهه  
ان بودند و شيوة تصنيف وسفان آنها همانند خنياگران كهن عموماً گنده بود كه مصهايي را شني ترانه
تكراري اشعار  ٢٨هاي هاي متداول و رايج و ريختاره هاي ثابت و استعاره لغت ها نيز با آن ترانه

هاي مهم،   براي مراسم عروسي و جشن،در آن نواحي. آورد خاطر مي خنياگري باستاني را به
ند روزگار ساسانيان، به مناسبت جشن نوروز اشعار جديدي، معموالً در قالب رباعي، ويژه همان به

شيوة اشعار فارسي ميانه برحسب  ها به اين چاربيتي. نام داشت» چاربيتي«شد كه  سروده مي
گذاري و  است و يا با نخستين بيت آن، نام  نام پهلواني كه در ترانه از او ياد شده مضمون شعر يا به

  .شدند صورت ترانه اجرا مي ره بههموا
هاي خاص عزا و  ترانه. تر بود ها گسترده  دامنة شعر در ميان بختياريها در همان سال  

هاي  همانند ترانه. عروسي، الاليي و اشعار عاشقانه و نظاير اينها در ميان آنان رواج داشت
هايي بازمانده از  تي واژههاي ثابت و بندهاي مكرر و ح هاي بختياري، لغت سبزواري در ترانه
  .است   كه در زبان محاوره ديگر كاربردي نداشتهشود  مشاهده ميدوران كهن،
 ها را گردآوري كرده  ديمز در آغاز سدة بيستم ميالدي اشعار شفاهي بلوچ-النگ ورث  
ها   يا دِوم٣١بان دِوم. كردند  اجرا مي٣٠ دِوم٢٩يا دمنام  هاي بلوچي را افرادي بومي به ترانه .است 
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اينان معموالً خود مصنف . شوند ها فرودست تلقي مي كاستي اجتماعي هستند كه از نظر بلوچ
 نيز ناميده ٣٢ها كه اوستا حرفة اصلي بيشتر دِوم. خواندند هاي ديگران را مي  و تنها سرودهاند نبوده
 برخي مجالس خوانند و در در مجالس عروسي ترانه مي.  نوازندگي است-شوند خوانندگي مي

 ٣٥»مير كمبر« و ٣٤»داِد شاه«، ٣٣»چاكَر و ِگوهرام«هاي حماسي بلوچي نظير  ديگر اشعاري از منظومه
بيشتر آنان بيسوادند و سرودهاي حماسي و عاشقانه را با شنيدن و از راه گوش . خوانند را مي
  .آموزند مي
هاي گوناگون به گويش   مضمونهايي با ، بيت)چهل سرود(» چل ِسرو«در ميان مردم لرستان   

سراينده يا سرايندگان . شود صورت ترانه، همراه با ساز نيز خوانده مي لكي لُري رواج دارد كه به
  .اند ت سينه به سينه از روزگار كهن تا امروز نقل شدها و اين ابيهستنداين ِسروها گمنام 

ند و وجوه گوناگون ا  جذابِسروها با ابياتي كوتاه و موجز و كالمي غيرمصنوع، ساده و  
» چل سرو«. نمايانند  مي ...زندگي ايلي، عشايري و روستايي لرها را مانند باورها، آداب و رسوم و

اي از ادبيات شفاهي كهن مردم لرستان است كه  رود، جلوه كار مي كه در نوعي تفأل بومي نيز به
  .است  ه و به روزگار ما رسيدهدست قواالن و خنياگراني گمنام سينه به سينه منتقل شد هب

از . است  ها زنده بوده در اواخر سدة نوزدهم ميالدي، سنت خنياگري هنوز در ميان افغان  
است كه در آنجا استاد به شاگردان خويش اشعار سنتي و نيز   اي خنياگري نام برده مدارس حرفه

در ميان .  بودند٣٦انست دماي از ك بيشتر اين خنياگران حرفه. آموخت هاي خويش را مي سروده
و نظاير اينها  هاي عاشقانه، تاريخي و حماسي هاي بلوچي، تصنيف ، همانند ِدومها هاي افغان ترانه

ها را ساده، محدود از نظر بياِن عقايد و عاليق اما با تازگي  يفندارمستژ اين تص. شد ديده مي
  .است  ها توصيف كرده  اين تصنيفةخاصي، ويژ
سدة بيستم ميالدي در ميان كردها نيز رامشگري منظم و متشكلي همانند رامشگري در آغاز   
 آموخته  يا همان استاد كرد، اشعار شفاهي را به شاگردان مي٣٧ِوستا. است   وجود داشتهها افغان
اند و  گذرانده هاي آموزشي مي اند كه در خدمت چند استاد دوره است و حتي شاگرداني بوده 

اي  برخي از اين رامشگران حافظه .اند  شدههمالك گنجينة بزرگي از تصنيف و تران ،ترتيب بدين
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خاطر آوردن تصنيف و ترانه داشتند كه احتماالً پيوند موسيقي و شعر موجب  هآور در ب شگفت
  . تقويت اين حافظه شده بود

اي  رفهبا رواج گرامافون و راديو، در كمتر از پنجاه سال بعد، ديگر اثري از مدارس ح  
 ،٣٨هاي دوِرش امروز در ميان كردها افرادي با عنوان .شد رامشگري در ميان كردها ديده نمي

نظر نگارنده، همانند  ستند كه به ه٤٣ و تن ي و گوران٤٢، قصه ويژابژ٤١گوراني ويژابژ، ٤٠ وستا،٣٩ئوسا
. اند  هند و اروپاييبخش همان سنت خنياگري كهِن نوعي تداوم هاي افغان، به هاي بلوچ و دم پووم

اشتغال دارند و در كنار آن به گوراني ) مثالً كشاورزي(برخي از اين افراد به كسب و كار عادي 
اما گروهي از آنان فقط از طريق . پردازند مي) داستانگويي( ويژي ةو قص) خوانندگي(ويژي 

بيشتر . شوند ده مي نامي٤٤ند و لُتيدگر برخي رامشگران دوره. كنند رامشگري امرار معاش مي
 آشنايي دارند و نزد ايشان ساز تقدس ٤٥الشمشرامشگران كرد با سازهايي نظير دف، تنبور و 

نامند و ِشمشال و تنبور خود را  را شهيد مي براي نمونه اگر دف پاره شود آن. است داشته اي  ويژه
شيوة  آموزند و به  شنيدن ميبا را  قصهةسوادند و تران اكثر آنان بي. سپارند دسِت غير نمي به آساني به
  .كنند را از نو اجرا مي خود آن
هايي را  پردازند و گوراني ويژها صرفاً ترانه ها فقط به مداحي خاندان علوي مي امروز دوِرش  
 ويژها در مراسمي مانند مولودي، ةاست يا قص  خوانند كه شعرش را ديگري سروده مي

اي نه چندان دور به اسامي  اما در گذشته. كنند نقل مي) ص(يي دربارة حضرت محمد ها داستان
خوانده و با ساز همراهي  هاي سرودة خويش را، خود مي خوريم كه ترانه ي برميايويژهگوراني 
مشهور به ِسي (اصغر كردستاني  يا سيد علي) ش١٣٤٥ به سال يمتوف( حسن زيرك ٤٦.اند كرده مي
كه ، ٤٨اي است يا عثمان ِكمنه  و نيز برجاي ماندهكه صفحاتي ضبط شده از صداي ا) ٤٧عسكر
بديهي  .اند  از آن جمله،٥٠اكنون نيز در قيد حيات است خوانده و هم  مي٤٩هاي كردي اورامي ترانه

 رونق خود را در تمامي ايران از دست ، اين حرفه،است كه امروز با حضور فراگير صدا و سيما
 چند  نحوي بتوان از فراموشي و نابودي اين حرفة ش بهكا اي. داده و رو به نابودي كامل است

  .دكرگيري  هزار ساله پيش
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  ها نوشت پي
  .gōsānدر زبان پهلوي اشكاني . ۱
  . huniyāgar در زبان فارسي ميانه .۲

3. Ktesias. 
4. Dinon. 
5. Angares. 
6. Astyages. 
7. θ∑oαovίal (The ogoniai). 
8. Athenaus. 
9. Basilius. 
10. Veda 

  .yima:  اوستا،yama: ودا. ۱۱
  .āθЗiia: ؛ اوستاĀptya: ودا. ۱۲

13. gōsān. 
14. huniyāgar. 

  .دارد پارتي ي اصلويس و رامين ةمنظوم. ۱۵
۱۶. Rhapsodeمر و اشعار هة، اين گروه خوانند)Homer(هسيد ، (Hesiod)گفتند و تا  اما خود نيز شعر مي. ، بودند

  .ترين پاسداران و مروجان اشعار حماسي يونان قديم بودند  مهمسدة پنجم پيش از ميالد،
17. Spielmann. 
18. Jongleur. 
19. Huniyāgar. 
20. Huniwāz. 
21. Čāme-gū. 
22. Mahābhārata. 
 23. Rāmāyana. 
24. I liad. 
25. Odyssey. 

آراء و نظرات گوناگون و ) ۱۹۹۶ (تا ديك ديويس) ۱۹۲۰(وسي از نولدكه دشود كه دربارة منابع فر يادآوري مي. ۲۶
  .گنجد  كه شرح آن در اين مختصر نميه استگاه ضد و نقيضي ارائه شد

  .خواني بيشتر در كشور تاجيكستان رواج دارد ورغليك. ۲۷
28. Formules. 

۲۹ .dōm)  با واجd برگشته retroflex(.  
۳۰ .dwem)  با واجdبرگشته (.  
۳۱ .dwembān جمع واژة dwemن بلوچي در زبا.  

32. ūstā. 
33. Čākar va gwahrām. 
34. dādešāh. 
35. mt kambar. 
36. dum. 
37. wästā. 
38. dowreš/dawreš. 
39. sosa. 
40. wästā. 
41. gōrānt wlbiž. 
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42. qesse wlbiž. 
43. gorānt woten. 
44. loti. 

۴۵ .šamšālنوعي ني برنجي ،.  
  .اند خوانده همراه ساز خود مي هاي حافظ را نيز به  اشعار موالنا يا غزلناگفته نماند كه اشعار عرفاني نظير. ۴۶

47. sey askar. 
48. Kemne )نام دهي در كردستان( . 

49. ūrāmi. 
  .اي سخت آسيب ديده است آواهاي عثمان كهنه شود كه تار يادآوري مي. ۵۰
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