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 چكيده

پردازد و براي اثبات فرضـية مـورد نظـر، سـير      ي مينظام پيكر هفتمقالة حاضر به بررسي بيتي از 
النهرين باستان، بررسـي و ارتبـاط آن را بـا آيـين مهـر و ديـن        تاريخي خنياگري را از ايران و بين

اند نمودهايي از اين رامشـگران را در ادبيـات    نگارندگان كوشيده. كند زردشت، تحليل و ارزيابي مي
اي از ايران باستان به  در دوره» مهربان«ه اثبات برسانند كه واژة ايران پس از اسالم بررسي كنند و ب

. اسـت شده و در برخي از آثار ادبيات فارسي نمود يافتـه  هاي آييني اطالق مي نوازندگان و آوازخوان
هـا   اند كه پيش از گوسـان  ايم كه مهربانان، خنياگران مرتبط با آيين مهر بودههمچنين ننشان داده

ها و فرهنگ ملـي   ها، سنت ها، حماسه دهندة داستان ها انتقال اينان به همراه گوسان. دان ظهور كرده
نيز كه بـه اشـتباه در همـة    » نوايين«واژة . آيند ايران از دوران باستان به دورة اسالمي به شمار مي
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  مقدمه - 1
بازخواسـت نمـودن   «است بـا عنـوان    ، قسمتي را آوردهپيكر هفتدر اواخر نظامي گنجوي 

بهرام گور پس از بازخواست وزيـر، بـه دلجـويي از مظلومـان     در آن كه » بهرام وزير را  شاه
گزينـد و دليـلِ در بنـد بودنشـان را جويـا      پردازد و هفت تـن از آنـان را برمـي    زنداني مي

داد  بهرام پس از آنكه .گويندباز ميت حال خود را يك، حكاي به هفت مظلوم، يك. شود مي
  :كند بيان ميچنين دهد، مظلوم چهارم، حكايت حال خود را سه مظلوم نخست را مي

 چـــارمين شـــخص بـــا هـــزار هـــراس
ــوان    ــب و جـ ــقم غريـ ــي عاشـ  مطربـ
 مهربــــــان داشــــــتم نــــــواييني  
ــرده  ــني بــ ــاه، روشــ ــرش از مــ  مهــ
 از مـــــن آموختـــــه تـــــرنّم ســـــاز

 شــب بـه چــراغ دل چـو   مـن بـدو زنــده  
ــور روشــن و راســت،   همچــو شــمع از ن

  

ــپاس      ــزار سـ ــور هـ ــاي درخـ ــت كـ گفـ
ــو آب روان  بربطــــي خــــوش زنــــم چــ

ــي ــي  چينــــ ــه درد برچينــــ اي بلكــــ
ـــرده    روز چــــون شــــب برابــــرش مـ

نــــــواز فريــــــب و روح زدنــــــش دل
ــاغ    ــه ب ــبزه ب ــو س ــادمان چ ــن ش ــه م او ب

روشــــن ز بنــــده كــــردش دور راســــت  

)590: 1388نظامي، (  

دهد و گوش به شـكايت  به مطرب مي» فراوان چيز« را با » مهربان«ز اين بهرام گور ني    
در آن » مهربـان «بيت مورد بحث ما، بيـت دوم اسـت كـه واژة     .دارد سه مظلوم بعدي مي

هـا   كه فرهنـگ  كند؛ چنان اهميت جلوه مي اين واژه در نگاه نخست، ساده و بي. جاي دارد
جملـه دهخـدا   از ؛انـد  آورده» مهربـان «در معني واژة اي را  افتاده پا نيز معاني ساده و پيش

كننـده؛ عاشـق،    آرنـده؛ نيكـي   كننده، رحمت بامحبت، بامهر؛ رحم: است اين معاني را آورده
بهـروز ثروتيـان    ).»مهربان«ذيل : 1377دهخدا، (محب؛ معشوق، زن كه مورد مهر كسي است 

برات زنجاني نيز  ).580: 1377ي، نظام. نك(است  ، اين بيت را معني نكردهپيكر هفتدر شرح 
جـاي موصـوف    در اينجا صفت به«: است معني كرده و گفته» يار مهربان«را به » مهربان«

نظامي، (اند  معني كرده» نوجوان«دانسته و » نوآيين«را نيز » نَوايين«ايشان . »است نشسته
اري از متـون  در اينجـا و در بسـي  » مهربـان «رسـد كـه واژة    ولي به نظر مـي  ).521: 1373

  .است كار رفته گرد ايران باستان به رههاي دو فارسي، به مفهوم نوازندگان و آوازخوان
  
  هاگوسانـ 2

گـرد دورة اشـكانيان بـه     ها، به عنـوان رامشـگران دوره   از آنجا كه بررسي و تحليل گوسان
  .پردازيم كند، نخست به بررسي ماهيت آنها مي ميبحث كمك تر شدن  روشن
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گوسـان شـايد بـه مفهـوم نوازنـده باشـد كـه در ادب فارسـي از         «: گويـد  مي 1پاتكانو
 2»كوسـان «وي آن را . »اسـت  است؛ ولي گوسن ارمني از آن گرفتـه شـده   استعمال افتاده

هـاي   با تصحيح و بازسازي دو قسـمت از مـتن   3هنينگ  ).30و  29: 1369بويس، (خواند  مي
مبهم پارتي، امـا خـط واضـح مـانوي برخـورد      كهن، به مثال جديدي از اين واژه به تلفظ 

پيشـنهاد   4اشتاكلبرگ ). 31و  30: همان(دارد  را در آن مسلّم مي» گ«است كه حرف  كرده
آن  گرجي هم شايد از 5مگوسان«است كه  كند كه آن را گوسان بخوانند و اشاره كرده مي

  ).30 :همان(» مشتق شده باشد
و  76: 1971، 8مكنـزي ( اسـت  معنـي سـرود آمـده   به  7»گاه«و  6»گاس«در زبان پهلوي، 

مسـعودي  . ها و سرودهاي گاثاها است به معني گاهان، گاه »گاسان«و  )308: 1381وشي،  فره
وي از اهـل آذربايجـان بـود و دربـارة     ... «: نويسد مي الجواهر معادن الذهب و مروجدر كتاب 

پيمبر مجوس است و كتاب  وي. نسب او مشهورتر اين است كه زرادشت پسر اسبيتمان بود
معروف است و به نزد مجوسان، نام آن  »زمزمه«معروف را همو آورده كه به نزد عامه به نام 

هـاي زردشـتي    ها، گاثـاخوان  بعيد نيست كه گوسان ).224/ 1: 1344مسـعودي،  (» بستاه است
ـ       بوده باشند كه آيات گاهان كه منظوم بـوده، بـه   ده وسـيلة آنـان و بـا صـداي خـوش خوان

تـوان   چيزي را مي ؛است اوستاشدن   خوانده آواز  جملة مسعودي هم مؤيد به. است شده مي
همـين   بـر  ).20و  19: 1372جيحـوني،  () زمزمه شـود (ناميد كه به آواز خوانده شود  »زمزمه«

كـه بـراي نيـايش،    ناميدنـد؛ چرا  نيـز مـي   »زمازمـه «را پس از اسالم، زردشـتيان  «اساس، 
  ).35/ 1: 1373مشحون، (» خواندند جمعي مي را دسته تااوسهايي از  بخش

به موجـب اسـناد و   «. با صداي خوش توسط مغان، شكي نيست» گاهان«در خواندن 
هـا،   با آهنگ موسيقي توأم بـوده و ايـن اشـعار را در آتشـكده     اوستامدارك قطعي، اشعار 

بسـيار در گـوش   بـديهي اسـت كـه در ايـن حـال،      . انـد  خوانـده  مغان به آهنگ و آواز مي
                                                 
1.Patkanow 
2.kusan 
3.Henning 
4.Stackelberg 
5.mgosan 
6.gâs 
7.gâh 
8. Mackenzie 
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است و اكنون يكي از عناصـر مهـم ايـن سـرودها كـه       كرده تر بوده و بهتر تأثير مي شيرين
جـان   جا مانده، به كالبدي بـي  نغمه، يعني زير و بمي صوت باشد، فراموش شده و آنچه به

د مراسـم قربـاني و نثـار مغـان     هـرودوت نيـز كـه شـاه     ).15: 1327خانلري، ناتل (» ماند مي
سرود مغ را نـواي نـي و نغمـة    «: گويد ، در جايي از كتاب تاريخ خود با دريغ مياست بوده

د ايـن نظـر     . )125: 1368ملكي، (» كرد چنگي همراهي نمي اين گفتة هرودوت، كـامالً مؤيـ
شد؛ ولي آنچه اينجـا مهـم    در ايران باستان با صداي خوش خوانده مي» گاهان«است كه 

ها كه سـرودهاي مـذهبي ناميـده     گونه سرودها و زمزمه رسد، اين است كه اين به نظر مي
انـد و   شوند، در تمامي اديان و مذاهب ـ چه ابتـدايي و چـه آسـماني ـ وجـود داشـته        مي

   :اند كرده گونه سرودها را زمزمه مي پيروان تمامي اين اديان، اين
از . اسـت  بـوده ها، موسيقي بخشي از مراسم آييني براي پرستش  مانند همة هنرها در همة تمدن

آيـد كـه موسـيقي و     ، چنـين برمـي  )ويژه گاهـان  به(آثار منظوم و آهنگين سانسكريت و اوستايي 
و ايراني در ستايش خداياني مانند ايندرا، ميتـرا، وارونـا و    هاي هند سخن آهنگين در ميان طايفه

هـاي خـود    را سـروده  توان ديد كه بسياري آن ويژه در گاهان مي اين امر را به. است رواج داشته... 
  ).33/ 1: 1373مشحون، ( دانند زردشت مي

ــان  ــارتي «گوس ــن پ ــان كه ــگر، (» از واژگ ــل: 1375ستايش ــان«ذي ــي  ) »كوس ــه معن و ب
 زمـين نامـة موسـيقي ايـران    واژهاست؛ اما نويسـندة  آمده )همان(» دان و خنياگر موسيقي«
 ويـس و رامـين  داند و اين بيت  نوازي مي ني را نامِ» گوسان«غير از اين معني، هم  ،)همان(

» نـوايي  زهـي شايسـتة گوسـان   / شهنشه گفت با گوسان نايي « :آورد را براي آن مثال مي
گوسـان را  «: نويسد و مي داندميا نوعي از خوانندگي آن رهم  و ؛)301: 1349اسعد گرگاني، (

   .»باشد ها اند و بايد نحوة خوانندگي همان گوسان نوعي از خوانندگي نيز ذكر نموده
است كه در  شده به كساني اطالق مي) م 226م ـ   پ 250(در دوران اشكانيان » گوسان«

جشـن، سـوگواري و   (مراسم و مجامع درباري يا عمومي، شعرهايي را بـه مناسـبت حـال    
هـا در دربـار    گوسـان . خواندند سرودند و همراه آالت موسيقي مي البداهه مي في) مانند آن

هرچنـد   ؛شـدند  قامي خاص داشتند و شاعران درباري محسـوب مـي  پادشاهان اشكاني، م
ميرصـادقي،  (گذراندند  واري را مي بسياري از آنها در ميان روستاييان، زندگي فقيرانه و كولي

را نوازنـدة مقـيم در   » گوسان« همة اين موارد، نشانگر آن نيست كه ).»گوسان«ذيل : 1376
سنتي بدانيم كه در برابر موسيقي و هنـر يونانيـان    بلكه بايد او را وارث ،دربار تصور كنيم
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در دوران سلوكي ايستادگي كرد و هنر موسيقي ايراني را از اين دورة فترت گذرانـد و بـه   
دوران اشكاني بازرساند تـا در دورة ساسـاني بتـوانيم شـاهد شـكوفايي هنـر موسـيقي و        

  ).38: 1381پالسيد، (نوازندگي باشيم 
نخسـتين مـتن، منظومـة    . است كار رفته ر سه متن فارسي بهحداقل د »گوسان«واژة 

در بخشـي از ايـن   . رسـاند  داستاني كه ريشه به دوران پارتيان مـي  )1(؛است ويس و رامين
انـد و يـك گوسـان     موبد با همسرش ويس و برادرش رامين به شادي نشسته شاهداستان، 

هـاي   اسـت؛ بـا صـفت    بـار آمـده   واژة گوسان در اين منظومه سه .خوانَد براي آنان آواز مي
  :»نايي«و » نوايين«، »نواگر«

  نشســـته گـــرد راميـــنش برابـــر   

  

ــواگر      ــان نـ ــيش رام، گوسـ ــه پـ   بـ

  )300: 1349اسعد گرگاني، (                    
ــان ــرودي گفـــت گوسـ ــوايين  سـ   نـ

  

  
ــا گوســان نــايي     ــه گفــت ب  شهنش

  

ــين    ــس و رام ــال وي ــيده ح درو پوش
 

) همان(  
ــو   ــان نـ ــتة گوسـ ــي شايسـ اييزهـ

)301:  همان(  

كـه   است؛ تا آنجا التواريخ و القصص مجملمتني كه واژة گوسان در آن آمده، دومين 
  :ها از هند به ايران دارد اشاره به آوردن گوسان

و كس را هيچ رنج و ستوه نيافـت؛ جـز   ] داشت[همواره از احوال جهان خبر ] بهرام گور[
فرمود تا به ملك هندوان نامه نوشتند و پس ب. رامشگر شراب خوردندي آنك مردمان، بي

پــس، از هنــدوان . از وي كوســان خواســتند و كوســان بــه زبــان پهلــوي، خنيــاگر بــود
انـد و   كه هنوز بجاينـد، از نـژاد ايشـان   » لوريان«هزار مطرب بيامدند زن و مرد؛ و  دوازده

التـواريخ و   جمـل م(مـردم، رامشـي كننـد     ايشان را ساز و چهارپا داد تا رايگان پـيش انـدك  
  ).69: 1318القصص، 

همـاي كـه بـراي يـافتن همسـري      . اسـت  نامـه  همايسومين متن، منظومة حماسي 
رو  است، در كوهسـاري بـا زن جـادو روبـه     هاي بسياري را زير پا گذاشته مناسب، سرزمين

» گلِ كامگار«كند كه اگر پيش او نماند و به دنبال  زن جادو، هماي را تهديد مي. شود مي
همـاي  . برود، هماي را تباه خواهد كرد - دختر شهريار شام كه هماي دل بر او بسته بود- 

هماي بـه فرخنـدگي   . شود شود و زن جادو كشته مي با كمك قيس بر زن جادو پيروز مي
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در اينجـا،  . كنـد تـا بـه شـادي بپـردازد      اين پيروزي، مي و ميگسار و رامشگر طلـب مـي  
  :پردازد ي ميدر پيش هماي به رامشگر» گوسان«

ــوا    ــان نـ ــر سـ ــان ز هـ ــرآورد گوسـ   بـ

  

 نـــــوايي كجـــــا كـــــرد دل را نـــــوا  

)67: 1383نامه،  هماي(  

افتادند و اشعار حماسي و  ها چنين بود كه از مكاني به مكاني راه مي شيوة كار گوسان
چنـگ، بـربط، رود   (خواندند و آواز را با سـازي   ديگر اشعار مورد عالقة مردم را به آواز مي

هـا، هـم نوازنـده بودنـد، هـم       گوسان. )23و  22: 1372مطلق،  خالقي(كردند  همراهي مي...) و
تـوان نخسـتين    ها را مي گوسان«بنابراين . ها توأمان بود نوازندگي و شاعريِ گوسان. شاعر

شـاعرانِ روزگـاراني كـه هنـوز شـعر از      . شاعران ايراني در دوران پيش از اسـالم دانسـت  
هاي آذربايجـان   هنوز هم عاشيق. )»گوسان«ذيل : 1376ميرصادقي، (» موسيقي جدا نشده بود

نوازند و  هاي پارتي هستند، هم مي دهندگان سنت گوسان نظران، ادامه كه به گفتة صاحب
خواننـد،   ها همراه با آواي تـار آذري خـود مـي    بيشتر شعرهايي كه عاشيق. خوانند هم مي

هـا، همـراه بـا نـواي سازشـان،       شـن حتي در مجـالس عروسـي و ج  . سرودة خود آنهاست
البداهـه   شعرهايي را در احوال يكي از افرادي كه در مجلس حضور دارد ـ مثالً داماد ـ في  

 اشـك  يافتـة  را تغييرشـكل  عاشـيق كلمـة  «نظـران،   حتي صاحب. خوانند سرايند و مي مي
طـة  هـاي معاصـر ايرانـي در خ    عنـوان گوسـان  اكنـون بـه   ها هـم  عاشيق ).همان(» دانند مي

آبـاد، زمـاني از مراكـز حكومـت اشـكانيان       آبـاد حضـور دارنـد و عشـق     آذربايجان و عشق
، در »عشـق «به  »اشك«يافتن   شكل و اين تغيير )»كوسان«ذيل : 1375ستايشگر، (است  بوده

با جدا شدن شعر از موسيقي و آواز، ديگر شـاهد شـاعران   . شود نام اين شهر نيز ديده مي
. البته عامل اصلي در اين جدايي، وزن عروضـي بـود  «. اعر نشديمزن و نوازندگان ش چنگ

چون پس از گرويدن شعر فارسـي بـه وزن عروضـي، بـراي شـاعر، تطبيـق اوزان دقيـق        
طوري كه هنگـام خوانـدن، كميـت و كيفيـت هجاهـا       هاي موسيقي به عروضي با دستگاه
  ).26: 1372مطلق،  خالقي(» نشكند، مشكل بود

هـا   ، افسانة آوردن گوسانالتواريخ و القصص مجملن گفته شد، در كه پيش از اي چنان 
هـا   گـردي ايـن گوسـان    زنـدگي دوره  براساساين افسانة زيبا كه . است از هند آورده شده
. دهـد  خوبي طريقة امرار معاش آنها را كه از راه خنياگري بوده، نشان مـي  ساخته شده، به
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اسـت   گرد نقل شده نه دربارة اين شعراي دورهنيز همين افسا شاهنامهدر بخش بهرام گورِ 
طـور   ، بـه التواريخ و القصـص  مجملبا اين تفاوت كه در  ؛)612و  611/ 6: 1389فردوسي، . نك(

ايـن دو مـتن    .مشـهورند » لـوري «بـه   شـاهنامه انـد، ولـي در    رسمي گوسان ناميده شده
د را بـه زمـان بهـرام    گـر  ، پيدايش هنر شاعران دوره)شاهنامهو  التواريخ و القصص مجمل(

گونـه كـه پروفسـور مـري بـويس در مقالـة        ولـي آن اند؛  گور و ساسانيان مرتبط گردانيده
هـا مربـوط بـه دوران     ايـن گوسـان  اسـت،   گفته» گوسان پارتي و سنّت خنياگري ايراني«

دهـد حتـي هنـر     هستند و مدارك كـافي وجـود دارد كـه نشـان مـي     ) اشكانيان(ها  پارت
  .است ها هم وجود داشته در دوران پيش از پارت نوازندگي و شاعري

  
  مهربان - 3

كردنـد   دانستند و نوازندگي مي ها، كساني بودند كه موسيقي مي ها، همانند گوسان مهربان
سـرا بودنـد و آگـاه از     آنها چامـه . را بر عهده داشتند) ساقي(گسار  و در مجالس، نقش مي

. اند دانسته و زبان پهلوي را نيك مي ،وانانهاي پيشينيان و سرگذشت شاهان و پهل داستان
داستان بيژن و منيژه را چنين كسي براي فردوسي از پهلوي به فارسـي ترجمـه كـرده و    

در دل شـب تيـره بـه يـاري فردوسـي       )2(اين مهربان. است فردوسي آن را به شعر سروده
بـا او شـراب   در جـام پـاك    ،آورد براي او شمع و شراب و ترنج و بهـي مـي   ،آيد جوان مي

در مقدمة داستان بيـژن  . گرداند نوازد و او را با كام، جفت مي برايش چنگ مي ،گسارد مي
  :است آمدهبه اين صورت و منيژه، واژة مهربان 

ــاي ــتم ز جـ ــدر بجسـ ــي انـ ــدان تنگـ  بـ
ــراغ  ــتم زو چـــ ــيدم و خواســـ   خروشـــ

  

يكـــي مهربـــان بـــودم انـــدر ســـراي     
ــاغ   ــه بــ ــد بــ ــمع و بيامــ ــاورد شــ  بيــ

)304/ 3: 1389فردوسي، (  

كه   كار رفته در چند بيت ديگر نيز به» مهربان«در مقدمة داستان بيژن و منيژه، واژة 
  :است مدهمطلق در پاورقي آ خالقي شاهنامةدر 

ــاغ   ــانم ز بـــ ــت مهربـــ ــت آن بـــ   برفـــ

  

ــراغ   ــمع و چــ ــنده شــ ــاورد رخشــ  بيــ

)304پاورقي / 3: 1389فردوسي،(  

ــته    ــردد آراســ ــن گــ ــع مــ ــو طبــ   ز تــ

  

يراســــــتهايــــــا مهربــــــان يــــــار پ   

)همان(  

ــت    ــه گفـ ــر چـ ــار ديگـ ــان بـ ــرا مهربـ   مـ

  

ــت    ــام جف ــا ك ــتيم ب ــه گش ــس ك  از آن پ

) همان(  
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ــپاس    ــذيرم سـ ــم پـ ــويم و هـ ــت گـ مـه  

  

ــي   ــار نيكــ ــان يــ ــا مهربــ ــناس ايــ شــ  

) همان(  

ــد آن بــــت مهربــــان داســــتان      بخوانــ

  

ــتان   ــه باســـ ــته گـــ ــر نوشـــ  ز دفتـــ

) همان(  

. اسـت  شـاهنامه ديباچـة   جاي ديگر كه واژة مهربان به همين معني اخيـر آمـده، در  
بن محمـد بـه فرمـان اميـر ابومنصـور      شاهنامة منثـور آوردن   فردوسي پس از ذكر فراهم

  :گويد و ذكر داستان دقيقي، مي) والي توس(عبدالرزاق 
 دل روشــــن مــــن چــــو بگذشــــت ازوي 
 بـــه شـــهرم يكـــي مهربـــان دوســـت بـــود

 خـــوب آمـــد ايـــن راي تـــو«: مـــرا گفـــت
ــوي    ــر پهلــ ــن دفتــ ــن ايــ ــته مــ  نبشــ

  زبـــــان و جوانيـــــت هســـــت گشـــــاده

  

ــرد روي     ــان كـ ــاه جهـ ــت شـ ــوي تخـ سـ
ــا مــن تــو گفتــي ز هــم پوســت بــود  كــه ب
ــو    ــاي تـ ــي پـ ــد همـ ــي خرامـ ــه نيكـ بـ
ــوي    ــر نغنــ ــو آرم نگــ ــيش تــ ــه پــ بــ
ــت   ــت هســ ــتن پهلوانيــ ــخُن گفــ ـ سـ«  

)14و  13/ 1: 1389فردوسي، (  

را بـه   شـاهنامه شـود همـة    مند مي شدن دقيقي، فردوسي عالقه  مدتي پس از كشته
شده به زبان پهلويِ حاوي  هاي نوشته پردازد تا كتاب رو، به جستجو مي اين از. رايدشعر بس

در ايـن زمـان، در شـهر تـوس، يكـي از مهربانـان بـا وي        . ها را به دست آورد اين داستان
هـاي   دهد كتاب پهلوي داستان كند و قول مي او شاعر را تشويق و تأييد مي. دوست است

بنـابراين، بايـد نامـة    . تو جوان و شاعر هستي«: گويد گذارد و ميباستان را در اختيار وي ب
فردوسـي نيـز   . »شاهان را به شعر دري بازگويي و خـود را نـزد بزرگـان آبرومنـد سـازي     

دربـارة اينكـه آيـا    . كنـد  هـا بيـان مـي    شادماني خود را از به دست آوردن كتاب يا كتـاب 
پژوهشگران اختالف نظـر وجـود دارد و    است يا نه، ميان فردوسي با زبان پهلوي آشنا بوده

، گـواهي  شـاهنامه شايد ديدگاه معتدل و مقبول، حدس دكتر خالقي مطلق باشـد كـه از   
است خـط دشـوار پهلـوي را بخوانـد، بـه دسـت        توانسته دربارة اين نكته كه فردوسي مي

كلّي آن را خواند، احتماالً وي معناي  ولي اگر كسي متني را به اين زبان بر او مي ؛آيد نمي
  ).60: 1390و آيدنلو،  22: 1385خالقي مطلق، . نك(است  يافته درمي

مصطفي جيحوني چند نمونـة ديگـر از متـون فارسـي مثـال آورده كـه در آنهـا واژة        
تر شـدن بحـث، چنـد     براي روشن. است كار رفته ، به آن معني كه اشاره شد، به»مهربان«

  :آوريم در اينجا ميها را به صورت خالصه  مورد از اين مثال
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  :او هستند» بندة مهربان«رودابه را پنج ترك خدمتكار است كه  - 1
  ورا پــــنج تــــرك پرســــتنده بــــود

  

ــود    ــده بــ ــان بنــ ــتنده و مهربــ  پرســ

)187/ 1: 1389فردوسي، (  

طوري كه رودابه راز خود را با آنان كه رازدار  به ؛اين پرستندگان، خردمند هم هستند
آنـان در مقـامي هسـتند كـه رودابـه را       .)همـان . نك( گذارد يان مياند، در م و غمگسار وي
شاهان همة كشورها خواستگار تو هسـتند و تـو كسـي را    «: گويند كنند و مي سرزنش مي

گزينـي و در آغـوش    برمـي  ،اسـت  كه پدرش او را به دور افكنده و مرغـي پرورشـش داده  
گونـه گسـتاخ    د با ارباب خود اينتوان پرستندة معمولي چگونه مي. ) همان. نك(» گيري؟ مي

  :شنويم از زبان خودشان مي! باشد؟ بنده و بردة خانگي كه محل مشورت ارباب نيست
ــده   ــا بنــ ــد مــ ــه آواز گفتنــ ــيم بــ   يــ

  

ــتنده     ــان و پرســ ــه دل مهربــ ــيم بــ يــ  

)189/ 1: همان(  

رسد و در آنجا دو شير نـر و   اي انبوه مي است، به بيشه بهرام گور كه به شكار رفته - 2
در آنجـا گوسـفندان زيـادي    . كشد كشد و ماده را به دوال مي نر را با تير مي. بيند اده ميم

اند؛ ولي سرشبان حضور دارد و خود را بـه   بيند كه شبانانِ آنها از ترس شيرها گريخته مي
رساند و وضع خود و اربابش را كه گوهرفروشي ثروتمند و دهقان است، گـزارش   بهرام مي

  :دهد مي
ــدارد  ــگ نــ ــري چنــ ــز از دختــ  زنجــ

ــد   ــر نبيـ ــت دختـ ــز از دسـ ــد جـ   نخواهـ

  

ســـر جعـــد زلفـــش شـــكن بـــر شـــكن   
!كســي مــردم پيــر ازيــن ســان نديــد       

)486/ 6: همان(  

از اينجـا بـه   «: دهـد  پرسد و سرشبان پاسخ مـي  سپس بهرام نشاني گوهرفروش را مي
رسـد   يرسي خيلي نزديك شهر كه اگر در آنجا بانگ كنند، به شهر و كاخ شاه م دهي مي

و تـا شـب شـود، پيرمـرد گـوهرفروش بـه جشـن        ) است بهرام هويت خود را فاش نكرده(
بهـرام  . »شـنوي  اگر اندكي درنگ كني، بانـگ نوشـانوش و آواي چنـگ را مـي    . نشيند مي

شود و با يك تن مهتر اسب به سـوي خانـة    پوشد و از همراهان جدا مي لباس ديگري مي
  :زند يابد و در مي انة او را ميرود و از بانگ چنگ، خ گوهرفروش مي

  كيســـت؟: يـــي مهربـــان گفـــت پرســـتنده

  

 زدن در، شـــب تيـــره از بهـــر چيســـت؟     

)489/ 6 :همان(  
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. دهد سوار بـه خانـه درآيـد    گويد و او اجازه مي مطلب را به گوهرفروش مي» مهربان«
  :كند پس از ورود بهرام و پذيرايي مفصل، گوهرفروش دختر را چنين معرفي مي

ــدو  ــرم   بـ ــين دختـ ــت كـ ــان گفـ  ميزبـ
 زنگسارســـت و هـــم چنـــگ همـــو مـــي

  دالرام را آرزو نــــــــــــام بــــــــــــود

  

ــرم    ــدر آرد ســـ ــمان انـــ ــي بĤســـ !همـــ
ــه  ــو چام ــوي هم ــت گ ــكك اس ــكن و بش ش

ــود  ــار و دالرام بـــــ ــو غمگســـــ  همـــــ

)491/ 6: همان(  

. هـا  گـويي در انجمـن   شعر و چامه ،نوازي چنگ ،ساقيگري: اند از هنرهاي دختر عبارت
خـواري را   كنـد و شـراب   گساري مي هم مي: شود همين مجلس عيان ميهنرهاي آرزو در 

ايـن هنرهـا   . سرايد هايي در وصف مهمان مي نوازد و هم بيت نمايد، هم چنگ مي اداره مي
 كـردنِ  اي باشد كه براي بـاز  مان پرستندهه» آرزو«است و احتمال دارد » مهربان«خاص 

  .در رفته بود
شـود كـه مـردم را در دم خـود      كوه چين پيدا ميدر ) شير كپي(موجودي غريب  - 3
بهرام چوبينه به . كُشد كشد و از آن جمله دختر نازپرورد خاقان را به همين ترتيب مي مي

ي بـرود    خاتون چين از او مي. رود چين و به درگاه خاقان مي خواهد تا به جنگ شـير كپـ .
  خاقـان چـين از بهـرام   . كشـد  رود و او را مـي  بهرام نيز به جنـگ آن موجـود غريـب مـي    

» اي مهربـان  فرستاده«وسيلة  آيد، به كند و پس از اينكه به ايوان خود مي گزاري ميسپاس
  :فرستد هاي زر مي براي بهرام بدره

  چــو خاقــان چينــي بــه ايــوان رســيد     

  

يـــــي مهربـــــان برگزيـــــد فرســـــتاده    

)183/ 8: همان(  

شخصي ندارد تا بتواند به كسـي كـه   معموالً فرستاده در رساندن پيام، حق اظهار نظر     
خواهـد   در اين بيت مـي . شود، محبت و مهرباني كند براي او چيزي يا پيامي فرستاده مي

هاي زير تا حدودي  نقش او از بيت. بگويد كه يكي از مهربانان را به عنوان فرستاده برگزيد
  :شود مشخص مي

ــوي   ــي بگـ ــرام جنگـ ــيش بهـ ــه رو پـ  كـ
 پــــس پــــردة مــــا يكــــي دخترســــت

ــ ــرم  كنـ ــن دختـ ــواهي ز مـ ــر بخـ   ون گـ

  

ــروي    ــافتي آبــ ــا يــ ــه نزديــــك مــ كــ
كـــه بـــر تـــارك افســـران افسرســـت    
 ســــپارم بــــه تــــو لشــــكر و كشــــورم

)183پاورقي / 8: همان(  
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مهربان جزء كساني . خود را به ازدواج بهرام درآورد ديگرِ مند است دخترِ عالقه خاقان
هاي بهرام  صورت نياز، به پرسشتوانسته در  است و مي بوده كه به شبستان شاه راه داشته

فرهنـگ  در  1وولـف  ناگفته نمانَد كـه . از زيبايي و روي و موي دختر، جواب درست بدهد
  ).785: 1965وولف، ( است ، جلوِ واژة مهربان در اين بيت، عالمت تعجب گذاشتهشاهنامه

يش از توان احتمال داد كه در ايران پ ها مي با دقت در اين مثال«: نويسد جيحوني مي
اسالم و چند سدة نخستين پس از اسالم، مهرباناني بودنـد كـه بـا يـاري گـرفتن از ايـن       

 »گوســان«تــوان آنهــا را معــادل  هــا و مقالــة خــانم پروفســور مــري بــويس، مــي  مثــال
ها  ها با گوسان جيحوني دربارة چگونگي ارتباط مهربان. )24- 31 :1372جيحـوني،  ()3(»دانست

را ) امشاسـپندان (خـدايان   غان، دين زردشت را تضعيف و نيمـه پس از آنكه م«: نويسد مي
ها تا حدودي مضمون شعر و آواز خود را تغييـر داده،  ها يا گوسانتقويت كردند، گاثاخوان

هايي دربارة مفاخر ملـي و اسـاطير باسـتان و نوازنـدگي همـراه سـرود        به سرايش چكامه
اين همساني احتمالي . د ساختندة خوپرداختند و برخي نيز بيان مطالب دين مهر را پيش

بنابراين، به نظر . )20 :همان(» ها و نيز آوازخواني هر دو گروه است اساس تشابه لفظي نامبر
دهنـدة سـنت آنهـا     هـا و درواقـع ادامـه    ها گروهي متأخّر نسبت به گوسان ايشان، مهربان

نظـر آقـاي جيحـوني    دهند كه دقيقاً عكـس   احتمال مي اين مقالهاما نگارندگان . هستند
هـاي اجتمـاعي    دانيم زردشت بـه خـاطر بـدديني و ناهنجـاري     كه مي چنان. درست باشد

رضـي،  (» انـد  مورد نظر و انتقاد زردشت در گاثاها، مهردينـان بـوده  «مهردينان قيام كرد و 
، »مهربـاني «توانيم بر آن باشـيم كـه سـنت     له را بپذيريم، ميأاگر اين مس. )538/ 2: 1381
هـا خنيـاگراني    به عبارتي، مهربـان . هاي ديني مهرپرستان بوده باشد برگزاري آيين يادگار

خواندند، مطـالبي از   ها و پيش از آنها بودند كه در سرودهايي كه با آواز مي همانند گوسان
هـا يـا    اما پس از اينكه زردشـت ظهـور كـرد، گوسـان    . كردند آيين مهرپرستي را بيان مي

آيين و داراي آداب ديني و هنجارهاي اجتماعي،  چونان افرادي بههاي زردشتي،  گاثاخوان
هـا   بنابراين، از نظر تاريخي، مهربان. در تقابل با مهربانان به تبليغ دين زردشتي پرداختند

هـا   اگـر ماننـد آقـاي جيحـوني بـر آن باشـيم كـه مهربـان        . انـد  هـا بـوده   پيش از گوسان
هـا گروهـي متـأخّر بـه شـمار       بت به گوسـان و نس ها هستند دگان سنّت گوساندهن ادامه

                                                 
1. Wolff 
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آثار و چگونه است كه  آيد كه با توجه به مقالة مري بويس، اين پرسش پيش مي روند، مي
جمله ارمنستان ـ  راسر سرزمين بزرگ ايران كهن ـ از ها در س هاي فراواني از گوسان نشانه

آقـاي جيحـوني، متـأخر     ها كه به زعم تري از مهربانكمهاي بسيار  ولي نشانه ،وجود دارد
ها در سـاية   دارد كه مهرباناحتمال زياد  - چنانكه گفته شد  –هم بودند، وجود دارد؟ پس

رفته با گسترش دين بهي رو بـه   و رفته  اختههاي زردشتي رنگ ب دين زردشت و گاثاخوان
هد شـوا . انـد  ها جاي آنهـا را گرفتـه   اند و گوسان ضعف و فراموشي و درنهايت نابودي نهاده

وجـود  ) اشـكانيان (هـا   ها بسيار پيشتر از زمان پارت بسيار محكمي وجود دارد كه گوسان
 انـد،  هـا شـكل گرفتـه    هـا در زمـان پـارت    اما اگر حتي بر آن باشيم كه گوسـان  ،اند داشته

كه اي آيين مهر، قد برافراشتند؛ چراه توانيم فرض كنيم كه اين گروه در مقابل مهربان مي
اسـت و برخـي از    رواج داشته) اشكانيان(ها  اي از آيين مهر در ميان پارت گونة ناشناخته«

اي از  بـا گونـه   -  هـاي نمـادين بـوده    كـه تـوأم بـا نمـايش     -  هاي آن ها و پرستش نيايش
  ).113: 1378ميرنيا، (» است هاي گروهي توأم بوده رقص

عبارت ديگـر، بـه   به . ها زن و مهربان اندبوده ها مرد اين است كه گوسان فرضية ديگر
. »گوسـان «گفتند و به مردان خنياگر و آوازخوان،  مي» مهربان«زنان خنياگر و آوازخوان، 

غيـر از   يـابيم كـه بـه    ت كنيم، درميايي كه از متون فارسي آورديم، دقه اگر به همة مثال
در شـعر مـورد بحـث از    . ها همگي زن هستند ، ديگر نمونهشاهنامهدر ديباچة » مهربان«

. تواند گوسـان باشـد   نظامي هم، مهربان مورد نظر، زن است و مطرب عاشق مي پيكر هفت
گـردي و   ها بـا همـديگر دوره   ها و مهربان توان احتمال داد كه گاه اين گوسان بنابراين مي

مطلـق،   خـالقي (شايد رودكي نيز كه به قـولي پيشـة گوسـاني داشـت     . كردند خنياگري مي
در » مهربـان «نظامي، منظورش از  پيكر هفتدر » عاشق مطرب«همانند  ،)30و  25: 1372

، خنيـاگر يـا نوازنـدة همـراه خـود اسـت و عشـق و        »بـوي جـوي موليـان   «شعر معروف 
  :است اش را نسبت به او در اين شعر ابراز داشته دلدادگي

  بــــوي جــــوي موليــــان آيــــد همــــي

  

ــي       ــد همــ ــان آيــ ــار مهربــ ــاد يــ  يــ

)23: 1374رودكي، (  

ويژه در حوزة موسيقي، وارث سنّتي سـترگ از   ايران، به«ريم كه اگر اين گفته را بپذي
، )9: 1363حسني، (» است است كه از سومريان و كلدانيان بازمانده) النهرين بين(رودان  ميان
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النهرين يا خاورميانـة باسـتان بـه عنـوان مـدرك و       توان به گونة موجهي از منابع بين مي
  :شاهد استفاده كرد

توانسـتند بـا مهـارت بسـيار      خوانان مشهوري وجود داشتند كه مي آوازه ]باستان النهرين در بين[
تنها مـردان، بلكـه زنـان مهـارت     آواز خواندن آنها همراه با موسيقي بود كه در آن نه. آواز بخوانند

انـد كـه زنـان در آن دفـن      بها و زيبا و مرصعي را يافته هاي گران چنگ 1،در گورهاي اور. داشتند
 شـدند و هنرمنـدانِ   هـا اسـتخدام مـي    خوان، بيشتر در قصرها و پرستشگاه زنان آوازه. دندشده بو

در عبـارتي در يكـي از متـون    . دادنـد  باتجربة آنجا نيز به جانشينان خود بر طبق برنامه تعليم مي
طبعاً آنها نيـز مجبـور بودنـد قسـمت اعظـم      . »خوان به آموختن پرداختند زنان آوازه«: است آمده
شمار . ت خود را صرف آموختن آواز و ازبرخواني و نواختن ابزارهاي موسيقي و رقصيدن كننداوقا

در نيمـة دوم هـزارة دوم پـيش از مـيالد،      2در معبدي در نيپـور، . زنان آوازخوان ظاهراً بسيار بود
هاي زن و مردي كـه بعضـي از آنهـا از خـارج آمـده       بيمارستان كوچكي بود كه در آنجا آوازخوان

هـاي آنهـا، بيشـتر     ناراحتي و بيماري. گرفتند ند، در صورت بيمار شدن، تحت معالجه قرار ميبود
شـد و رئـيس    به آنها توجـه بسـياري مـي   . است درد و تب و مانند آنها بوده ناراحتي حنجره و دل

بايست هر روز دربـارة وضـع بيمـاران و روش معالجـة آنهـا گزارشـي بـه كارمنـد          بيمارستان مي
يافته، مورد احتـرام بسـيار    هاي تعليم رسد كه آوازخوان بدين ترتيب، به نظر مي. داد مي رتبه عالي

  ).30- 31: 1379سيبرت، (بودند 
مدارسي وجود . شد ها به صورت مراكزي بودند كه از آنجا علم و فرهنگ ناشي مي پرستشگاه

را بـراي وظـايفي،   هـا   كاهنـه . شـد  ها تعليم داده مـي  داشت كه در آنجا خط ميخي و ديگر دانش
وظيفة ويژة آنان . كردند يت ميويژه مانند رقصيدن، آواز خواندن و بعضي كارهاي تشريفاتي ترب به
ها كه داراي مراتبي بودند و در  اين كاهنه. چه بود، از فرهنگ و اخالق تا حدي برخوردار بودندهر

هاي اشرافي بودند كه خود را  نوادهقرار داشتند، بيشتر اوقات از خا 3ها ترين مرتبه، هيرودول پايين
در معبـد بـه فعاليـت     4،كردند و به افتخار الهة عشـق، بـه عنـوان يـك نوبـار      وقف الهة عشق مي

اين دختران، وظايف خود را در درون محوطة پرستشـگاه و در مكـاني ويـژه انجـام     . پرداختند مي
   ).71- 74 :همان(» ستا دادند؛ ولي حضور آنان در كوچه و ساية ديوار نيز ذكر شده مي

دادنـد، غيرشـرافتمندانه محسـوب     ها براي الهة عشق انجام مـي  خدماتي كه هيرودول
عنـوان نماينـدگان و خـدمتگزاران    و آنها از نظر موقعيت اجتماعي، بـه  )73 :همان(شد  نمي

                                                 
1. Ur 
2. Nippur 
3. Hierodule 
4. Nu-bar 
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با گذشت زمان، برخي از مسائل اجتماعي  ).74 :همان(الهة عشق، مورد احترام بسيار بودند 
طوري كـه آنهـا    به ؛ها تأثير كرد و وضعيت اجتماعي آنها تنزل يافت موقعيت هيرودول در

 ).75: همـان . نـك ( هاي خود بـه تـأمين معـاش خـود پرداختنـد      در كوچه و بازار با فعاليت
هـاي   ها، در ابتدا وظـايفي را در پرستشـگاه   ها نيز به گمان بسيار، همانند هيرودول مهربان

  .اند گردي و كسب معاش پرداخته رفته به دوره اند؛ ولي رفته داده ميترا انجام مي
در اين آيين رازآميز، . براي تأييد اين فرضيه، ناگزيريم وارد حوزة آيين ميترايي شويم

هفـت مرحلـه و مقـام    . گرفت ورود به جرگة مهردينان، طي هفت مرحلة سلوك انجام مي
 - 4سـرباز؛   - 3؛ ]يا پنهان و پوشـيده [سر هم - 2كالغ؛  - 1: اند از ترتيب عبارت روحاني، به

بايـد يـادآور    ).به بعـد  101: 1387مركلباخ، . نك(پدر  - 7پيك خورشيد؛  - 6پارسي؛  - 5شير؛ 
گذاري اين هفت مقام نيز از زبان  در نام. است شد كه زبان آييني پيروان ميترا، يوناني بوده

است، زبـان يونـاني مـورد     هايي نيز كه از آنان باقي مانده در كتيبه. اند يوناني استفاده كرده
برخـي آن را   ؛اختالف دارند) همسر(برخي از پژوهشگران در مقام دوم . است استفاده بوده

برخي نيز به  و دهد معني مي» پنهان و پوشيده«نامند كه  مي 2توس يا كريپ 1فيوس كري
رضـي،  (اسـت   جـه و همسـر اراده شـده   معتقد هستند كه از آن، زو 4يا نمفوس 3مقام نمف

1381 :2 /562.(  
داماد يا نوداماد، و نمف يا نيمـف بـه    در زبان يوناني، نمفوس يا نيمفوس به معني تازه

در اسـاطير  . )612 :همـان (است ) در حجاب و پرده ر،مستو(معني نوعروس يا كرْمِ در پيله 
آسـودگي از آنهـا بـراي     ود بـه شـ  ها داراي داستان و خصايصي هستند كه مي يوناني، نمف

 چهـرة . استمنظور از نمف يا نمفوس، همسران و زوجگان . اساطير ميترايي استفاده كرد
اوقـات تشـخيص   اي  پاره. پوشيده است رهايي كه از آنها يافت شده،اين همسران در تصوي

 برخـي . نـد ا يـابيم كـه مؤنـث    برخي اوقات درمياما  ،ند يا مؤنث، ممكن نيستاينكه مذكر
وسـيلة   انـد و بـه   معتقدند همسران كساني هستند كه به اسرار دين و رمـز آن آگـاه شـده   

اي اسـت عرفـاني از    انـد و ايـن عقـد و ازدواج، كنايـه     پدران مقدس، به عقد ميترا درآمده

                                                 
1. Cryfios 
2. Cryptus 
3. Nymphe 
4. Nymphus 
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زنـان حـق   «بايد يادآور شـد كـه در آيـين ميترايـي،     . )564 :همان(خداوند و بندة مقرّبش 
با اين توصيف، اشارات كوتـاه، صـريح و   . )173: 1375ورمازرن، (» ندشركت در نيايش را ندار

رئـيس بزرگـي داشـتند كـه بـر      «: گويـد  وي مي. در اين باب جالب است 1مقطّع ترتوليان
مردان مجرد و زنان دوشيزه را بـراي خـدمت،   . كرد مراسم و تشريفات روحاني نظارت مي

تـوان بـر آن بـود كـه در      بدين ترتيب، مي. »كردند تا در مهرابه به سر برند وقف ميترا مي
، وِسـتاليس وجـود داشـت؛ يعنـي     )خداي آتـش در روم (ها نيز همانند معابد وِستا  مهرابه

  ).565: 1381رضي، . نك(كردند وقف خداي آتش شوند  دوشيزگاني كه سوگند ياد مي
شود؛  ياي يونان اشاره م ها در روايات افسانه اينك به برخي از خصايص اساطيريِ نمف

وجـه  چون با اصول آيين ميترايي سـازگاري دارد و آشـكار اسـت كـه بـه ايـن روايـات ت       
خـدا كـه در غارهـاي     گونه و نيمه ها زنان جوان و بسيار زيبايي بودند پري نمف. است شده

طـور كلّـي روح مـزارع و     آنها را به. بردند ها به سر مي ها و آب ها، جنگل كوهستاني، ييالق
محسـوب   مـزارع و طبيعـت  خيزي و لطف و زيبـايي   تند و معرّف حاصلدانس طبيعت مي

ها در اسـاطير يونـاني،    نمف. )566و  565: 1381و رضي،  629/ 2: 1378گريمال، . نك(شدند  مي
تـوان بـر آن    آيا مي. بود» خواني رامش و آوازه«عنوان همسران خدايان، همواره كارشان به

ها داراي همين خويشكاري بودند؟ يعني  ها و نمفوس مفنيز ن) غارها(ها  بود كه در مهرابه
كردند؟ ظواهر امـر،   و نوازندگي و خوانندگي مي زندگيهمسران ميترا بودند كه در مهرابه 

 انيم در مراسم مذهبي ميترا، سـرود د ويژه كه مي به. اي است همه حاكي از چنين مقايسه
  ).566: 1381رضي، . نك(خواندن و نواختن موسيقي نيز مرسوم بود 

پسـران و  : ها را با مقام دوم در آيين ميترا بسنجيم توانيم مهربان با اين توضيحات، مي
شدند و پس از تعليم يافتن، به رامشگري و آوازخـواني و نقـل    دختراني كه وقف ميترا مي

توان بر آن بود كه اين مهربانان پس  مي. پرداختند مطالبي از آيين مهر در آوازهايشان مي
ز تضعيف آيين ميترايي، در كوچه و بازار راه افتادند و با اسـتفاده از هنرشـان بـه كسـب     ا

ه همـان مفهـوم   در ابيات زير نيز ب» مهربان«دور از ذهن نيست كه واژة  .درآمد پرداختند
اش، يعنـي   با مفهومي از خويشكاري» مهربان«كه در همة اين ابيات، گفته باشد؛ چرا پيش

  :نوازندگي، رقاصي و ساقيگري همراه استشعر و آوازخواني، 
                                                 
1.Tertulian 
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  خوانـــــان ره پـــــيش گرفتـــــه بيـــــت

  

ــان     ــگ مهربانـــــ ــته بانـــــ  برداشـــــ

)374: 1388، گنجوي نظامي(  

  

  رقص كن در عشق جانم اي حريف مهربـان 

  

 مطربا دف را بكوب و نيست بختت غيـر از ايـن    

)1980غزل : 1376مولوي، (  
  

  شهرِ يـاران بـود و خـاك مهربانـان ايـن ديـار      

  

هرباني كي سر آمد، شـهرياران را چـه شـد   م    

)169غزل : 1369حافظ، (  

همچون گوسان كه شايستگي «: است ها چنين آمده در يك متن مانوي دربارة گوسان
و  30: 1369بـويس،  (» يابد سرايد و خود هيچ حاصلي نمي شاهان و هنر پهلوانان كهن را مي

: متن مـانوي داراي فوايـد چنـدي اسـت    اين اشارة «: گويد بويس دربارة اين متن مي. )31
دوم آنكه نخستين شاهدي است بـر  . اي پارتي است كند گوسان واژه نخست آنكه ثابت مي

كردنـد و سـندي اسـت كـه      هاي گذشـتگان را بـازگو مـي    اينكه نوازندگان پارتي، داستان
: همـان (» هاي ملي ايراني است داري داستانهغيرمستقيم نمودار اهميت كار پارتيان در نگ

هـا نقـش مهمـي در     اين گـواه غيرمسـتقيم را كـه پـارتي    بويس به اين ترتيب، ). 31و  30
بـه توضـيح بيشـتر، بسـياري از     . كنـد  اند، تأييـد مـي   نگهداري سنّت ملّي ايراني ايفا كرده

هـاي حماسـي قـوم ايرانـي، پـيش از اشـكانيان شـكل         اند كه داسـتان  پژوهشگران بر آن
سـرايي   ، مـردم دوران اوسـتايي، آشـكارا داراي ادب داسـتان    بـه گفتـة بـويس   . انـد  گرفته
بـه شـعر   اين ادب داسـتاني  طور مستدل فرض كرد كه  توان به اند و مي كننده بوده سرگرم

است كـه نشـان    هاي داستاني چنان مانده هاي آن با جزئيات و شاخه درآمده و بعضي پاره
ايـن  بـر   ).39: همـان (اسـت   بـوده  اي دهد گسترش ادبيات مزبور، كار نوازنـدگان حرفـه   مي

ها، آنها را از صافيِ  ها و اسطوره تنها، انتقال شفاهي حماسه«، به گمان پژوهشگران، اساس
هـا بسـيار    ها و افسـانه  است و نقش اشكانيان در حماسه سالة دورة اشكانيان گذرانده 470

ادب شفاهي بسيار  توان به سبب نبود ادب مكتوب، از و نمي )17: 1381رجبـي،  (» بارز است
پررونق اشكانيان غافل ماند و سهم شـاعران و رامشـگران دورة اشـكاني را در تـاريخ ادب     

تـر،   اين ادب شفاهي است كه با نياز به شـعر بـراي يادسـپاري آسـان    . ايران ناديده گرفت
  هـاي نانوشـتة زردشـت را همـين دوره،      گـات . اسـت  سبب شـكوفايي شـعر ايرانـي شـده    

نيـز در   ونديـداد  و هـا  يشـت  است و تصنيف اوستاي متأخر، مانند كردهقل نسينه بهسينه
است كه سرانجام شايد از اواخر ايـن دوره   همين دوره با تكيه بر ميراثي كهن انجام گرفته
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بنــابراين اســاطير و . )18 :همــان(اســت  و در طــول دورة ساســاني، صــورت مكتــوب يافتــه
ها به زمان ساساني رسيده و بـه زبـان    ها و گوسان وسيلة پلِ مهربانهاي ملي ما به حماسه

هاي  است و يك بار ديگر نيز از هر دو راه كتبي و شفاهي به سده پهلوي به كتابت درآمده
. اسـت  ترجمه گرديـده ) فارسي(چهارم و پنجم هجري رسيده و در آن زمان به زبان دري 

د و آنها را بـه ساسـانيان منتقـل    ان هاي ملّي ايران بوده ها حافظ داستان به عبارتي، گوسان
نهايت در نامة پهلوي را تشكيل داده و در يها بعدها بخشي از خدا همين داستان. اند كرده

     ).76: 1376تفضلي، ( ندا منعكس شده شاهنامه
ها، مانند ادوار ديگرِ پيش از اسالم، به صـورت   گفتني است كه ادبيات در دوران پارت

: همان(كردند  سينه نقل ميبهها را سينه گويان و نقّاالن، افسانه شد و قصه شفاهي حفظ مي
شـد   به گفتة گزنفون، كوروش تا آخرين روزهاي حيات، در داستان و آواز ستوده مي ).75

عنوان بخشي از يـك سـنّت هنـوز زنـده، در شـكل      ها به است كه اين داستان و ثابت شده
ايـن احتمـال نيـز هسـت كـه      . اسـت  ر داشـته ، تأثي)بابكان( كارنامك اردشيربخشيدن به 

گرويـد و در   كـه بـه ديـن زردشـت     بـرادر گشتاسـپ   لهراسـپ و فرزند (» زرير«داستان 
پادشاهي گشتاسپ، سپهدار ايران و نگهبان تخت شاهي بود و از مروجـان ديـن زردشـت    

نيز از طريق همـين سـنّت خنيـاگري هخامنشـيان بـاقي      » هودات«و  )شود محسوب مي
  ).51و  50: 1368بويس، . نك( شدمانده با

هاي مهربان و گوسـان، در كـوي و بـرزن و     اين خنياگران فرزانه، پيش از اسالم با نام
كردند و  سرايي مي نوازي و داستان ويژه در مجالس شاهان و بزرگان، سرودگويي و چنگ به

تبـاران   بـزرگ  پس از اسالم، براي عامة مردم و به صورت ويژه براي دهقانان ـ كه بازماندة 
فردوسـي نخسـتين    .گفتنـد مـي  هاي پيشينيان و مفاخر ملي را بـاز  ايراني بودندـ داستان

. اسـت  بزرگ را در كنار يكي از آنان و از ترجمة وي بـه شـعر درآورده   شاهنامةداستان از 
ي احتمال زياد دارد كه آنان مانند نقّـاالن كـه طومـاري مـوروثي دارنـد، دفترهـاي پهلـو       

  .اند هاي خود هم حفظ داشته ر سينهها را د كه آنان همة داستانتر اين ؛ ولي مهماند داشته
كه يكـي بـراي    شاهنامهدو مهربانِ يادشده در مقدمة داستان بيژن و منيژه و ديباچة 

سازد و با ترجمة داستان بيژن و منيژه، كار او  بار نخست، مشام جان فردوسي را معطّر مي
گذارد، و ديگـر مهربانـاني كـه ايـن      منابعي را در اختيار وي ميكند و ديگري  را آسان مي
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نـامي  انـد، هنرمنـدان گم   حفظ و نقل كـرده ها را از عهد باستان تا زمان فردوسي  داستان
ممكن اسـت علّـت بـودنِ    . زبان دارند هستند كه حقي بزرگ بر گردن هر ايراني و فارسي

و » ربـانِ خانـة گـوهرفروش دهقـان    مه«جملـه  ها در خدمت بزرگان و شـاهان، از  نمهربا
  .همين دانش و هنرشان بوده باشد» مهربانِ پيشكار اردوي شاه بهرام گور«

  
  نَوايين - 4

، و »آيـين «و » نـو «آمده كـه تركيبـي از   » نوآيين«ها به صورت  اين واژه در همة فرهنگ
انجـو  ( فرهنگ جهـانگيري و  )»نـوآئين «ذيل : 1335شاد، ( فرهنگ آنندراج. صفت مركّب است

، فرهنـگ نفيسـي  . انـد  معني كـرده  »زيبا و آراسته«، آن را )»نوآيين«ذيل / 2: 1359شيرازي، 
نوپديدآمـده و نوبـاوه؛   : اسـت  ، اين معاني را بـراي ايـن واژه آورده  »زيبا و آراسته«غير از  به

كند؛ مبـدع؛ آراسـتگي و    رسم تازه و عادت نو؛ كسي كه آيين تازه و رسم نوي احداث مي
» نـوآيين «، ايـن معـاني را بـراي    نامة دهخدا لغت .)»نوآيين«ذيل : 1355نفيسي، (خانه  زينت
توجه؛ نوپديدآمـده، جديـد،    آيين؛ بديع، شگفت، طرفه، جالب زيبا و آراسته، به: است آورده

كه شيوه و روش تازه و بديع دارد، مبـدع، مبتكـر؛ شايسـته،    ] كسي[تازه، نوظهور؛ نوباوه؛ 
سـيده،  رسـم؛ جـوان؛ نور   خوب، مرغوب؛ بدعت، مبتدع، رسـم بـد، بـي    پسنديده، مطلوب،

ذيـل  : 1377دهخـدا،  (... است؛ خوشبخت، بختيـار  وساماني نيافتهكه هنوز سر] كسي[پا،  تازه
: بـراي ايـن واژه ذكـر شـده كـه عبـارت اسـت از       معاني زيـر  ، فرهنگ معيندر  ).»نوآيين«

: 1378معـين،  (آيين نو، رسم تـازه؛ ديـن جديـد    نوپديدآمده، تازه، نو، بديع؛ بĤيين، آراسته؛ 
رسد كه اين تركيب، در اصل، دو واژة شـبيه بـه هـم از نظـر      اما به نظر مي .)»نوآيين«ذيل 

يكي از اين . است ها نيامده نوشتاري بوده كه معنيِ يكي از آنها فراموش شده و در فرهنگ
از  مركـب ده و صـفتي اسـت   ها ثبت ش است كه در فرهنگ» نوآيين«دو واژه، همان واژة 

بـه معنـي   (» نَوا«يافته از  شده، صفت نسبي است، تركيب اما واژة فراموش ؛»آيين«و » نو«
تركيـب  » يـين «و » پـا «كه از دو بخش » پايين«مانند . »يين«و ) »نغمه و آهنگ و آواز«

يت از در اين ب» نَوايين«. دهد معني مي» داراي نوا و آهنگ«اين صفت نسبي، . است يافته
  :است آمده» گوسان«عنوان صفت فخرالدين اسعد گرگاني، به ويس و رامينمنظومة 

ــان   ــت گوســ ــرودي گفــ ــوايينســ   نَــ

  

ــين    ــال ويـــس و رامـ ــيده حـ  درو پوشـ

)300: 1349اسعد گرگاني، (  
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ايـن  «: گويد مي ويس و راميندر اين بيت از  »نوايين«مورد اين صفت مهرداد بهار در
بلكه صفتي اسـت كهنـه بـا تلفـظ ايرانـي ميانـة        ،نيست آيينو  نوواژه محتمالً مركب از 

، داراي نـوا در فارسي امـروزي، بـه معنـاي     نوادر فارسي ميانه، برابر  2نواگاز واژة  1نواگن
هـاي ارمنـي بـه     است كه در مـتن  3به معني گوسان خواننده گوسان نَوايينتركيب . نواگر

جالب اين اسـت   ).»هاي متـرجم  يادداشت« 30 :1368بويس، (» آيد مي صورت گوسان ارگسيك
، دو صـفت ديگـر بـراي گوسـان     »نَـوايين «، به غير از صفت ويس و رامينكه در منظومة 

  :است نهفته» نغمه و آواز و نوا«است كه در هر دو، مفهومي از  آمده
ــر   ــنش برابــ ــرد راميــ ــته گــ   نشســ

  

گوســــانِ نــــواگر بــــه پــــيش رام،      

)300: 1349اسعد گرگاني، (  

ــ ــشهنش ــانِ  ـه گف ــا گوس ــاييت ب   ن

  

نــــوايي زهــــي شايســــتة گوســــان      

)301: همان(  

كار  در آنها به» نَوايين«ه صفت نسبي هايي برخورديم ك با بررسي متون فارسي، به مثال
يـك از   در هـيچ . است ثبت شده» نوآيين«ولي در همة آنها، به اشتباه به صورت  ،است رفته
ايـم،   اي كه انجام داده با بررسي اجمالي. وجود ندارد» نَوايين«هاي فارسي نيز واژة  نامه لغت

» نـوآيين «اشـتباه   اما در همة آنها بـه  ،كار رفته به» نَوايين«هاي زير، صفت نسبي  در نمونه
جا كه حال و هوا و محتواي بيت، توان گفت هر يك قاعدة كلّي، مي عنوانبه. است ثبت شده

خوانده شود » نَوايين«بايد به صورت » نوآيين«ست، سرايي و رقص و آواز ا در ارتباط با نغمه
اين واژه در اين بيت از عبدالجبار زينبي علوي محمودي، . معني شود» داراي نوا و نغمه«و 

  )4(:تاس كار رفته به ،شاعر نيمة نخست سدة پنجم هجري
 نگــــار مــــن آن تــــرك خــــوب ســــرايي 

 هــــا هــــر آنگــــه كجــــا آورد پارســــي   
ــ  ــعر و دوبيتـــي سـ ــه شـ ــه كـ ــر آنگـ  رايدهـ

ــوب  ــو اي خــ ــواي تــ ــوايين  نــ ــرك نَــ  تُــ
ــي    ــوب راه ــزن خ ــا ب ــوش ي ــوي خ ــي گ  ره

ــيده  ــفت رس ــعري    ز وص ــه ش ــاعر ب ــت ش   س

  

ســـرايي هـــا ربايـــد بـــه بـــربط    كـــه دل  
ــايي    ــي پارســ ــا كســ ــي بــ ــد همــ نمانــ

...گــــوي ديــــدي غــــزال ســــرايي  غــــزل
ــي  ــن بـــ ــبر مـــ ــوايي درآورد در صـــ نـــ

ــايي    ــقت رهـ ــادم ز عشـ ــز مبـ ــه هرگـ ...كـ
ــه ــت گرفتــ ــت راوي روا ز نعتــ ــي ســ ...يــ  

)497و  496: 1370مدبري، (  

                                                 
1. Niwâgên 
2. Niwâg 
3. Singer-Gôsân 
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» نـوآيين «در بيـت چهـارم بـه صـورت     » نَـوايين «، صـفت  ديوان شاعران بيدر كتاب 
المعجـم فـي معـايير    و  )24و  23: 1386رادويـاني،  (ه البالغ ترجماندر . )497 :همان(است  آمده

عنـوان شـاهد    نيز كه ابيات دوم، چهارم، پنجم و ششم، بـه  )305: 1373رازي، ( اشعار العجم
» نوآيين«به صورت » نَوايين«كار رفته،  به» اقتضاب«و » اشتقاق«مثال براي صنايع شعري 

بـديع و  «كه در آخر كتاب آمده، بـه   ترجمان البالغهنماي  است و در فرهنگ واژه ثبت شده
هـواي بيـت ايجـاب     و كـه حـال   در حالي ؛)719: 1386رادوياني، . نك(است  معني شده» آراسته

آرايـي نيـز    در اين صورت، بيـت از نظـر واج  . بخوانيم» نَوايين«كند كه آن را به صورت  مي
كه در آخر نسخة  البالغه جمانتر در چاپ فاكسيميلة نسخة خطي. جالب توجه خواهد بود

بدون عالمت (» نوايين«است، اين واژه به صورت  آمده )891تا  773صفحات ( شدة كتاب چاپ
اي اسـت كـه كاتـب بايـد      گونه به» نوآيين«واژة ). 799: 1386ادوياني، ر(است  كتابت شده) مد

كـه در  » قـرآن «استفاده كنـد؛ ماننـد واژة   » آ«حتماً براي كتابت آن از عالمت مد بر روي 
را بـه  » نَـوايين «بنابراين كاتـب نسـخه، صـفت    . شود نوشته نمي» قران«جا به صورت  هيچ

» نَـوايين «در ابيات زير نيز واژة . است ابت كردههمين صورت تلفظ كرده و آن را درست كت
  :معني شود» داراي نوا«بايد به همين صورت خوانده شود و به 

  هاي گوينـده  مطربان داريم و بربط نَوايين

  

 مساعدساقيان داريم و ساعدهاي چون فَلّه  

)213: 1370منوچهري، (  

ــوايي   ــرّي هـ ــدان تـ ــل دارد بـ ــه گـ   نـ

  

ــوايين     ــل زان نَـ ــه بلبـ ــر  نـ ــواييتـ نـ  

)305: 1388نظامي، (  

ــگ رود   ــر بانــ ــراينده بــ ــي ســ   مغنّــ

  

ــرود     ــوايين سـ ــه، نَـ ــوروزيِ شـ ــه نـ  بـ

)657: 1388نظامي، (  

ــرود   ــگ ســ ــرآورده بانــ ــتازن بــ   ســ

  

تـــر از صـــد درود  ســـرودي نَـــوايين     

)729: 1388نظامي، (  

  مغنّــــي بيــــار آن نــــواي غريــــب   

  

تـــــر از نالـــــة عنـــــدليب نَـــــوايين    

)863: 1388نظامي، (  

  ســـرود )5(زن آن نَـــوايينبـــ! مغنّـــي

  

ــه آواز رود      ــان بــ ــا حريفــ ــو بــ  بگــ

)554: 1369حافظ، (  

كه واژة گوسان در آنها بـا   ويس و راميندر پايان گفتني است، با توجه به هر سه بيت     
است، دور از ذهن نخواهد بود اگر بگوييم صفت  كار رفته هاي نواگر، نوايين و نايي به صفت
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انـد كـه عامـة مـردم در آن روزگـار و       عنـي بـا آن، صـفاتي بـوده    م هاي هم نَوايين و صفت
انـد و نظـامي بـدين طريـق،      كرده ها و مهربانان اطالق مي روزگاران پيش از آن به گوسان

ناپـذير   همچنـين گمـان  . اسـت  صفت نَوايين را از لفظ عامه براي واژة مهربان به وام گرفته
هـاي   ، مـرتبط بـا وارثـان گوسـان    »قمطربِ عاشـ «را در ) عاشيق(نيست اگر لفظ عاشق 

پيوندد كـه   اين گفته آنگاه به يقين مي. ها بدانيمباستاني در ديار آذربايجان، يعني عاشيق
هـا مطمئنـاً در    بدانيم نظامي گنجوي، شاعري آذربايجاني بوده و در زمان وي اين عاشيق

  .است رخورد داشتهها ب شدند و نظامي قطعاً با اين عاشيق اطرافش به فراواني ديده مي
  
  گيري نتيجه - 5

مفهومي بسيار كهن دارد و يادگار  نظامي، پيكر هفتدر بيت مورد بحث از » مهربان«واژة 
 شـود؛  اطـالق مـي  » خـوان  نوازنـدگان آوازه « مهربان در اين مفهوم به. آيين ميترايي است

ري و شـدند و پـس از تعلـيم يـافتن، بـه رامشـگ       پسران و دختراني كه وقـف ميتـرا مـي   
پس از ظهور زردشـت،  . پرداختند آوازخواني و نقل مطالبي از آيين مهر در آوازهايشان مي

آيـين و داراي آداب دينـي و     هـاي زردشـتي، چونـان افـرادي بـه      ها يـا گاثـاخوان   گوسان
بـا گسـترش   . هنجارهاي اجتماعي، در تقابل با مهربانان به تبليغ دين زردشتي پرداختند

هـا نيـز در سـاية ديـن زردشـت و       مهربان. يترايي رو به ضعف نهاددين زردشتي، آيين م
هـا   رفته رو به ضعف و فراموشي نهادند و گوسان ، رفته هاي زردشتي، رنگ باخته گاثاخوان

اين مهربانان پـس از تضـعيف آيـين ميترايـي، در كوچـه و بـازار راه       . جاي آنها را گرفتند
در بيـت مـورد بحـث، واژة     .رآمـد پرداختنـد  افتادند و با استفاده از هنرشان بـه كسـب د  

و ) »نغمـه و آهنـگ و آواز  «بـه معنـي   (» نَـوا «يافته از  نيز صفت نسبي، تركيب» نَوايين«
  .دهد معني مي» نوا و آهنگ صاحب«است و » يين«
  

  نوشتپي

، همچنـين  )293: 1338( جتبـي مينـوي  بـه تصـحيح م   ويس و رامين، در »گوسان« - 1
وليم ناسو لـيس صـاحب و منشـي احمـدعلي صـاحب       كپتان به تصحيح ويس و رامين

بـه   ،)220: 1337(به اهتمام محمـدجعفر محجـوب    ويس و رامينو  )219و  218: 1865(
 300: 1349(آمده و تنها در تصحيح ماگالي تودوا و الكساندر گواخاريـا  » كوسان«صورت 
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مـري بـويس و    با توجـه بـه تحقيقـات پروفسـور    . است آمده» گوسان«به صورت  )301و 
 ).31و  30: 1369بويس، . نك( صحيح است» گوسان«ويژه هنينگ، لفظ  به

اي دارند كه ذكر  مقدمة داستان بيژن و منيژه، مقاله» مهربانِ«كتايون مزداپور دربارة  - 2
اما پيوند شـاعر بـا ايـن بـانوي     «: ا كمك خواهد كردشدن بحث م  اي از آن به روشن پاره

لبسـته و مشـتاقِ درآمـدن داسـتان كهـن بـه شـعر دري اسـت،         هنرشناس و دانا كـه د 
زيـرا در   ،لحن فردوسي، هنگام ياد كردن از او غريب و غيرعادي است: انگيز است پرسش

برد كه همسر دائمي و كدبانوي خانـة او   اوست، چنان از وي نام نمي جفتعين حال كه 
تواند فقـط   است، هم نمي ستهزي در خانة شاعر مي جفتاين زن كه به عنوان . ... هم باشد

جاي تكيه بـر مهربـاني، بيشـتر انـدوه و      بود، به كنيزك محبوبي باشد؛ زيرا اگر چنين مي
شد تا دلتنگي و ابراز شيفتگي و سپاس براي  تأسف از مرگ يا فروش ناگزير او مطرح مي

اره دانــد و اشــ ايــن زن را متعــة شــاعر مــي مزداپــور). 552و  551: 1369مزداپــور، ( »وي
آيد كه از حيطـة   از زناني سخن به ميان مي ماديان هزار دادستانكه در كتاب  ستا كرده

يا دختراني بودند كه دست بـه   ؛شدند آمدند و بر خود ساالر مي مرد بيرون مي» ساالري«
ادارة زنـدگي و  تنهـايي   زدند و بـه  مي» زن خودسراي«يا » زن خودراي«ازدواج موسوم به 
، جمـاعتي اصـوالَ از   »خودسـاالر «شدند و در ميان زنان  دار مي عهده اامرار معاش خود ر

آريايي نبودند و به اصطالح متـون پهلـوي، انيرانـي بـه      ديرباز پيرو دين زردشتي و اصالًَ
هـاي كهـن وجـود دارد و     در افسـانه  شاناينان كه بازتابي از طرز زندگي. رفتند شمار مي

سـاالري   سـروري و زن  شـود، بـا نـوعي زن    م يافت ميهايي از آن در آثار باستاني ه نشان
خوبي بـر جـاي    زيستند كه تأثير خود را در زندگي اجتماعي مردم در ايران باستان به مي

گونه اثرها وجود ازدواج موقت در جامعة ساساني است كـه   احتماالً يكي از اين. است نهاده
اسـت   اعتبـار قـانوني داشـته   دهد و صورت رسـمي و   ماديان هزار دادستان از آن خبر مي

اشـاره دارد و   »خسـرو قباديـان و رهـي   «نيز ايشان به رسالة پهلوي  ).553و  552 :همان(
رود كـه بـه    از گروهي زن سخن مـي  خسرو قباديان و رهيدر رسالة پهلوي «: نويسد مي

رار توانستند براي مدتي معين تن به ازدواج دهند و بنا بـر قـ   ويژه آنان مي رسد به نظر مي
زن آزاد كه روسـپي  «رهي يا نوجوان از اين زنان با عنوان . قبلي از همسر خود جدا شوند

. نمايـد  كند و بوي گل خيري زرد و سمن زرد را به بوي آنان تشـبيه مـي   ياد مي »نيست
شـده تـا بازمانـدگان     اند و از كنيزكان آزاده بوده »خودساالر«گمان، اينان از گروه زنان  بي

در ] جـوان [هرگـاه زنـي كـه     .كهن، احتمال دارد در اين رده درآمده باشندهاي  دودمان
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كند از همين زنان باشد،  با وي برخورد مي... »خسرو قباديان و رهي«پايان همين رسالة 
دهد، حاكي از آگاهي و احاطـة   اي كه به تمناي هوس جوان مي پاسخ بخردانه و سنجيده

و بـا داوري از روي چنـين پاسـخ دقيـق و     ت كامل وي بر عقايد ديني و سنت زمان اسـ 
انـد و زنـدگاني    درستي بايد پذيرفت كه اين زنان آزاد، از فضل و هنر هم برخوردار بـوده 

سـراي و زنـان هنرمنـد اهـل      است آنان را در حدي ميان كنيزان چنگ توانسته دشوار مي
اگـر يكـي   «: كند ايشان اضافه مي ).554و  553 :همان(» علم و كمال و كارگران قرار دهد

از بازماندگان اين گروه زنان براي مدتي معين در سراي فردوسي به عنوان همسر زيسته 
گمـان از   و هم او داستان بيژن و منيژه را از كتاب باستاني براي شاعر خوانده باشـد، بـي  

انـد از   توانسته است كه زنان در ايران قديم مي فرهنگ و تربيت درخشاني هم بهره داشته
 ).554 :همان( »ن برخوردار شوندآ

غير از معني مورد اشاره در مـتن مقالـه، معنـي ديگـري نيـز از       مصطفي جيحوني، به - 3
اسـت كـه بـه خـاطر      آورده نامه بهمنو  شاهنامههايي از  استنباط كرده و مثال» مهربان«

 جيحـوني در . عدم ارتباط با موضـوع مـا در ايـن مقالـه، از آوردن آن خـودداري كـرديم      
توان احتمال داد كه در ايـران پـيش از    مي«: نويسد توضيح اين مفهوم از واژة مهربان مي

اسالم و چند سدة نخستين اسالمي، اَشراف و اعيان ايران بـراي فرزنـد خـود از كـودكي     
طبقة خـود،   اند كه تا زمان ازدواج رسمي پسر يا دختر با زوج هم كرده نديمي انتخاب مي
: 1372جيحـوني،  . نـك (» انـد  ا حدودي در برخي مسائل، آزادي داشتهبا او همدم بوده و ت

 ).31و  30

هـاي مختلـف، ازجملـه     تي است كـه در كتـاب  بي 26 ايهاين ابيات قسمتي از قصيد - 4
، بـا اختالفـاتي در تعـداد    مخـزن الغرائـب  و  مجمع الفصـحا ، لباب االلباب، مونس االحرار
نيـز   البالغه ترجماندر كتاب ). 498: 1370دبري، م. نك(است  آمده» زينبي«ابيات، به نام 

كار رفته، به نام زينبي اسـت   عنوان شاهد مثال بهكه ابيات دوم، چهارم، پنجم و ششم به
هـاي متعـدد    امـا ابيـات چهـارم، پـنجم و ششـم، در نسـخه       ؛)24و  23: 1386رادوياني، (

و  212: 1370نـوچهري،  م. نـك (شده از ديوان منوچهري دامغاني، جزء اشعار اوسـت   چاپ
 ).372: 1387منوچهري، 

مـورخ  (جالب توجه است كه در نسخة متعلّق به كتابخانـة طوپقاپوسـراي اسـتانبول     - 5
 769: 1390حافظ، . نك(است  آمده» نواي«در اين بيت حافظ به صورت » نوآيين«، )822

  ).»هاي تدوينگر يادداشت«
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  منابع
 .سخن: ، تهران)برگزيدة شاهنامة فردوسي(دفتر خسروان ، )1390(آيدنلو، سجاد 

، ويراسـتة  فرهنگ جهانگيري، )1359(الدين حسين بن فخرالدين حسن  انجو شيرازي، ميرجمال
  .دانشگاه مشهد: جلد، مشهد2رحيم عفيفي، 

دو گفتـار دربـارة خنيـاگري و    ، »گوسان پارتي و سنّت خنياگري ايرانـي «، )1368(بويس، مري 
 .7- 100 آگاه، صص: بهزاد باشي، تهران ، ترجمةموسيقي ايران

نيـا،   ، ترجمـة مسـعود رجـب   »گوسان پارتي و سنّت نوازندگي در ايران«، )1369(ــــــــــــــ 
 تـوس، صـص  : ، به كوشش محسن بـاقرزاده، تهـران  )مقاالت مجموعه(بررسي و تحقيق توس 

64 -27 .  
، چيسـتا ، »)اشكاني و ساساني(ه خنياگري و رامشگري در دوران ميان«، )1381(پالسيد، عليرضا 

 . 35- 45 ، صص1مارة، ش20سال

 .سخن: ، به كوشش ژاله آموزگار، تهرانتاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، )1376(تفضّلي، احمد 

 .19- 40 صص، 12و  11مارة، شكتاب پاژ، »گوسان يا مهربان«، )1372(جيحوني، مصطفي 

اهتمـام  به  ،الدين محمد حافظ شيرازي جه شمسخواديوان  ،)1369( الدين محمد حافظ، شمس
 .زوار: تهرانمحمد قزويني و قاسم غني، 

، تدوين و تصـحيح و تـأليف محمدحسـين عليـزادة     ديوان جامع حافظ، )1390(ـــــــــــــــ 
  .نوآور: برزي، تهران
  .عليشاه صفي: ، تهراناز رمانتيسم تا دورة معاصر: جلد اول. تاريخ موسيقي، )1363(حسني، سعدي 

  .فرّخ خالقي: ، تهراننظري به موسيقي، )1370(اهللا  خالقي، روح
برگزيدة مقاالت دربارة (هاي كهن  گُلِ رنج، »سراي باستان حماسه«، )1372(مطلق، جالل  خالقي

 . 19- 51 مركز، صص: ، به كوشش علي دهباشي، تهران)شاهنامة فردوسي

 مارة، ش6ال، سنامة ايران باستان، »نامة فردوسي زندگي نگاهي تازه به«، )1385(ـــــــــــــــ 
 . 3- 25 ، صص)12و  11: پياپي( 2و  1

، تحقيق انتقادي در عروض فارسـي و چگـونگي تحـول اوزان غـزل    ، )1327(خانلري، پرويز ناتل 
  .دانشگاه تهران: تهران

: ، تهرانجلدي16 مد معين و سيدجعفر شهيدي،نظر مح، زيرنامه لغت، )1377(اكبر  دهخدا، علي
 .نامة دهخدا دانشگاه تهران و مؤسسة لغت

 .دژنپشت: ، به اهتمام محمدجواد شريعت، اصفهانالبالغه ترجمان، )1386(رادوياني، محمدبن عمر 



  ...دهندگان سنّت و فرهنگ مهربانان، انتقال
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، به كوشش سيروس المعجم في معايير اشعار العجم، )1373(الدين محمدبن قيس  رازي، شمس
 .فردوس: شميسا، تهران

، )فصلنامة تحقيقـات تـاريخي  ( گنجينة اسناد، »اسناد ادب دورة اشكاني«، )1381(رجبي، پرويز 
 . 14- 23 ، صص46و  45مارة ، دفتر اول و دوم، ش12سال 

 .بهجت: جلد، تهران2، تاريخ آيين رازآميز ميترايي در شرق و غرب، )1381(رضي، هاشم 

  .توس: پژوه، تهران چهر دانش، شرح و توضيح از منوديوان رودكي، )1374(رودكي، جعفربن محمد 
 .اطالعات: جلد، تهران2، زمين نامة موسيقي ايران واژه، )1375(ستايشگر، مهدي 

 .پژوهنده: ، ترجمة رقيه بهزادي، تهرانزن در شرق باستان، )1379(سيبرت، ايلسه 

نـة  كتابخا: جلد، تهران7، ويراستة محمد دبيرسياقي، فرهنگ آنندراج، )1335(شاد، محمدپادشاه 
 .خيام

ولـيم ناسـو لـيس صـاحب و      ، تصـحيح كپتـان  ويس و رامين، )م1865(فخرالدين اسعد گرگاني 
 .پريس كالج: علي صاحب، به اهتمام كپتان صاحب موصوف، كلكتهمنشي احمد

بنگـاه نشـر   : ، به اهتمام محمدجعفر محجوب، تهرانويس و رامين، )1337(ــــ ـــــــــــــــــ
 .انديشه

فروشـي   كتـاب : ، تصحيح مجتبـي مينـوي، تهـران   ويس و رامين، )1338(ــــ ـــــــــــــــــ
 .يهودا بروخيم و پسران

: ، تصحيح ماگالي تودوا و الكساندر گواخاريا، تهـران ويس و رامين، )1349(ــ ـــــــــــــــــــ
  .بنياد فرهنگ ايران

محمـود  : 6همكـار جلـد   (ق، جالل خالقي مطلـ به كوشش ، شاهنامه ،)1389( فردوسي، ابوالقاسم
 .المعارف بزرگ اسالمي مركز دائره: تهران جلد،8 ،)ابوالفضل خطيبي: 7اميدساالر، همكار جلد 

 .دانشگاه تهران: ، تهرانفرهنگ فارسي به پهلوي، )1381(وشي، بهرام  فره

  .كبيرامير: جلد، تهران2، ترجمة احمد بهمنش، فرهنگ اساطير يونان و رم، )1378(گريمال، پير 
 .كاللة خاور: الشعراء بهار، تهران ، تصحيح ملك)1318( مجمل التواريخ و القصص

هجـري   5و  4و  3هـاي   ديوان در قـرن  شرح احوال و اشعار شاعران بي، )1370(مدبري، محمود 
 .پانوس: ، تهرانقمري

مليحـه  : م همكارزاده، مترج ، ترجمة توفيق گلي)آيين و تاريخ(ميترا ، )1387(مركلباخ، راينهولد 
  .اختران: كرباسيان، تهران
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  ، 5و  4شــمارة ، 8ســال، چيســتا، »و آن زن كــه بــود؟... فردوســي «، )1369(مزداپــور، كتــايون 
  . 551- 556 ، صص75و  74 درپيپي

، ترجمـة ابوالقاسـم   مروج الذهب و معـادن الجـوهر  ، )1344(بن حسين مسعودي، ابوالحسن علي
 .ه ترجمه و نشر كتاببنگا: جلد، تهران2پاينده، 

 .سيمرغ و فاخته: جلد، تهران2، تاريخ موسيقي ايران، )1373(مشحون، حسن 

  .اميركبير: انتهرجلد، 6، فرهنگ فارسي، )1378(معين، محمد 
ــرج   ــي، اي ــتگي«، )1368(ملك ــيقي   وابس ــعر و موس ــاي ش ــران   ، »ه ــيقي در اي ــعر و موس ش

 . 123- 134 هيرمند، صص: ، تهران]مقاالت مجموعه[

، بـه  ديوان منوچهري دامغـاني ، )1370] (ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد[منوچهري دامغاني، 
 .زوار: اهتمام سيد محمد دبيرسياقي، تهران

 .دانشگاه تهران: به كوشش برات زنجاني، تهران، ديوان اشعار، )1387(ــــــــــــــــ 

، به انضمام شرح حال به قلم يزيكلّيات شمس تبر، )1376(بن محمد الدين محمد مولوي، جالل
  .اميركبير: الزمان فروزانفر، تهران بديع

  .كتاب مهناز: ، تهراننامة هنر شاعري واژه، )1376(، ميمنت )ذوالقدر(ميرصادقي 
  .نشر پارسا: ، تهران)فولكلور ايران(فرهنگ مردم ، )1378(ميرنيا، سيدعلي 

، بـه تصـحيح بـرات زنجـاني،     )ي و انتقاديمتن علم(پيكر  هفت، )1373(نظامي گنجوي، الياس 
  .دانشگاه تهران: تهران

 .توس: نامه از بهروز ثروتيان، تهران ، تصحيح و شرح با واژهپيكر هفت، )1377(ــــــــــــــــ 

وحيد دستگردي، بـه  ] حسن[، تصحيح كلّيات خمسة نظامي گنجوي، )1388(ــــــــــــــــ 
 .گاهن: اهتمام پرويز بابايي، تهران

 .فروشي خيام كتاب: جلد، تهران5، فرهنگ نفيسي، )1355) (ناظم االطبا(اكبر  نفيسي، علي

 .چشمه: ، ترجمة بزرگ نادرزاد، تهرانآئين ميترا، )1375(وِرمازِرِن، مارتين 

، مقدمه و تصـحيح و حواشـي از محمـد روشـن،     )1383( منظومة ناشناختة حماسي: نامه هماي
 .مفاخر فرهنگي انجمن آثار و: تهران
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