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Abstract
When we look deeply at the structure of Iranian famous letter–Shahnameh of Ferdowsi- it becomes
clear that besides its stable and rigid content, format and process of narration of its stories are also
done scholarly and intelligently. The prologues of the stories are one of the most effective methods in
the disciplined structure of stories. From among numerous numbers of story prefaces in Shahnameh,
there are ten of them that are exhaustive prologue; three of which are more alike in structure and have
some differences with other ones. These three prefaces include prologues of “KeyKhosrow”, “Rostam
and Esfandyar”, and Kingdom of Hormozd” stories, which have a similar structure with Serenading.
They have obvious similarities with Serenading in: a) number of verses, b) theme, situation, narration,
and their characteristic, which recall the first Serenading of odes to mind. So, we can say that the three
mentioned prefaces have some features in common both in prologue and serenading. According to the
structure (number of verses, pseudonym verse, subject, narration and characteristic), they are like
serenading and, from the aspect of prophecy, they take the burden of prologue. These three serenading
prologues, however, have some differences with ode serenading.
They should have an amount of indirect and summarized expression of the text because they have the
prophecy of being a prologue; on this basis, the story they narrate on the ground of nature is
allegorical and the natural characters used within them are symbols of the original characters of the
story which symbolically express the sense of the story.
The concept of these primary verses is somehow close to the whole text of the story; so, after reading
them, we understand the feelings of happiness and sorrow which we would confront with in the whole
text. But, ode serenading has not such a prophecy, since the main purpose of serenading is to create
interest and emotion in the reader about the principal intention of the poet. There are three reasons
why such prologues exist in Shahnameh: first, era of Ferdowsi; because in this era, Samanids and
Ghaznavids, poetry in the genre of Khorasani was in its highest place and all around Iran and
Khorasan was full of poets and poetry. Second, the genre of Khorasani poetry. The main sense of this
genre was ode and the related poets had a realistic and concrete view to the surrounding nature.
It is good to say about the mentioned factors that living in an environment which is full of poetry
would irresistibly affect the poets and their sensations. The third factor is the entire familiarity of
Ferdowsi with the poetic genres and poetry technics of his era. All of these factors had affected
Ferdowsi’s serenading and Khorasani genre of poetry. A point to add is the fact that the art of
prologue is not the result of serenading ode. However, this is not separated from serenading ode and
hasn’t been changed. Such an art has been existed independently and had been used in the poems, but
without any special name until the 8th century which Khatib Ghazvini in his summary of “Meftah alOlum” of Sakaki with the title of ”Talkhis al-Meftah fi al-ma’ani val bayan val badie’” called it
prologue.
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براعت استهاللهاي تغزّلگونه در شاهنامه

محمود عباسی و یعقوب فوالدی



چکيده
وقتی به ساختار نامة نامورِ قوم ایرانی ،شاهنامة فردوسی ،ژرف مینگریم؛ عالوه بر محتوی و بُنمایههای سخت و سُتوارش ،قالب
داستانها و روند روایت آنها هم به جای خود بسيار هوشمندانه و عالمانه هستند .یکی از شبگردهایی هبه سب م افزونبی در ایبن
داستانها دارد ،براعت است اللهای آنها میباشد .از شُمار فراوان مقدمههای داستانهای شاهنامه ده مقدمه براعت اسبت الل هامب
هست؛ هه از این ده براعت است الل ،سه مقدمة آن از نظر ساختار بيشتر به یکدیگر شباهت دارند و ببا هتبت مقدمبة دیگبر دارای
تتاوتهایی میباشند .این سه دیباچه ،براعت است الل داستانهای «هيخسرو»« ،رستم و استندیار» و «پادشاهی هرمزد» هسبتند؛ هبه
ساختاری شبيه تغزّلهای قصيده دارند .یعنی از نظر :الف) تعداد بيتها ،ب) موضوع ،فضا ،روایت و شخصبيت آنهبا و ) بيبت
تخلّص(گریز) همخوانیهای بارزی با تغزّل دارند ،به گونهای هه تغزّل قصاید را به ذهن تداعی میهنند .در این پژوهش ببه روش
تطبيقی -تحليلی با نگاهی بر تغزّل در قصيدة پارسی و براعت است الل در ادب پارسی و هاربردِ آن در شاهنامه؛ ساختار سه براعت
است الل مذهور و قياس و سنجش آنها با دیگر براعت است اللهای شاهنامه و تغزّل قصاید بررسی شبده اسبت .در آخبر نيبز ببه
چرایی و چگونگی به وجود آمدن این پدیده پرداختهایم.
کليدواژه ها :براعت است الل ،تغزّل ،فردوسی ،شاهنامه ،سبکِ خراسانی
مقدمه
یکی از ویژگیهای متعددی هه در ارجمند شدن شاهنامه و ورجاوند شبدن آن نقبش دارد ،هنبر داسبتانپبردازی فردوسبی اسبت.
بهگونهای هه میتوان گتت« :این هنر فردوسی ،بیگمان در ميان پدیدآورندگان ميراث تناور ادبيات داستانی ه ن ما ،از منظومههای
داستان غنایی و حَماسی و تعليمی گرفته تا گونههای منثور و حتّی ادبيات شتاهی عاميانه بیبدی است» (توهّلی .)62 :7831 ،یکی
از شگردهای داستانپردازی فردوسی براعت است اللهایی است هه او پيشدرآمد داستانهای خود آوردهاست .در ایبن نوشبتار ببه
نمونهای از این شگرد هنری پرداخته میشود و در یک پبژوهش تطبيقبی چگبونگی تيريرگبذاری تغبزّل قصبيدة پارسبی و سببک

 پایة هارِ این پژوهش ،شاهنامة چاپِ مسکو ،به هوشش دهتر سعيد حميدیان است
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خراسانی بر ساختار این صنعت ادبی در شاهنامه و تيريرپذیری فردوسی از تغزّل و شعر دورة او نشان داده میشود.
با توجه به اهميت شاهنامه در فرهنگ و ادب پارسی و ارجمندی آن در حَماسة ملّی ایران و همچنين تيرير سباختار آن در آربار
حَماسی پس از خود ،پژوهشهای فراوان و گستردهای بر روی آن صورت گرفته است .ببر همبين اسباس ،سبخنان گونباگونی در
موردِ دیباچهها و براعت است اللهای داستانهای شاهنامه میبينيم؛ امّا اهثر قری

به اتتاقِ ایبن پبژوهشهبا محتبوای ایبن براعبت

است اللها را بررسی هرده و چندان توج ی به فُرم و ساختار آنها نداشتهاند؛ مثالً در خصوص براعت اسبت الل داسبتانِ «رسبتم و
استندیار» حدود هتده شرح و تتسير(در هتابها و مقاالت) وجود دارد ،هبه همگبی ببه محتبوای آن با و شبرح و توضبي ابيبات
پرداختهاند .شرحهایی چون :ميرجاللالدین هزازی در جلد 2نامة باستان (هزازی)282 - 227 :7832 ،؛ حسن انوری و جعتر شعار
در رزمنامة رستم و استندیار (انوری و شعار)21 - 23 :7831 ،؛ غالمعلی فلّباح ق برودی در رسبتم و اسبتندیار (فبالح ق برودی،
 )783 - 721 :7833و جالل خالقیمطلق در جلد  6یادداشبتهبای شباهنامه (خبالقی مطلبق .)616 - 618 :7837 ،از آرباری هبه

مستقالً به آرایة براعت است الل در شاهنامه پرداختهاند و یا بخشی از آن ارر به این صنعت اختصاص یافته است؛ هتاب از رنگ گُ
تا رنج خار از قدمعلی سرّامی است هه بهطور گسترده به مقدمات داستانهای شباهنامه پرداختبه و تمبام ایبن مقبدمات معرفبی و
تحلي محتوای آنها و ارتباطشان با متن داستانها بررسی شده است(سرّامی728 :7823 ،

 .)773همچنين مریم(رودابه) موسبوی

در مقالة «آینهداری و تتاوت آن با براعت است الل با تکيه بر شاهنامة فردوسبی» پبس از سبخن در خصبوص شبگرد آینبهداری و
براعت است الل و نمایاندن اختالف این دو از یکدیگر؛ به بررسی صنعت آینهداری در شاهنامه و نشان دادن آن به عنبوان یکبی از
شگردهای هنری فردوسی برای هدایت خواننده از فُرم به رمزگشایی داستان پرداختبه اسبت .تيمبور مبالمير در مقالبة «دیباچبه در
شاهنامه و رسالت فردوسی» ،با نگاهی اجتماعی «دیباچة شاهنامه» ،مقدمة داستانهبای «رسبتم و سب راب»« ،رسبتم و اسبتندیار» و
«بيژن و منيژه» را شرح هرده است (مالمير .)688 623 :7833 ،احمد نورمند نيز در مقالبة «براعبت اسبت الل و بسبامد آن در بعضبی
منظومهها ،با تحلي هاربرد آن در داستان رستم و استندیار» پس از بيان عناصر و ویژگیهای این صنعت و انواع آن ،براعبت اسبت الل
«داستان رستم و استندیار» را با توجه به متن داستان بررسی هرده است .از پژوهشهای برجسته در ایبن مبورد ،مقالبة «آغباز و انجبام
داستانهای شاهنامه» از جالل خالقی مطلق است .خالقی مطلق در این مقاله بر خالف دیگر پژوهشگران ب هه محتوای ایبن مقبدمات
را بررسی هردهاندب به شناساندن این آغازینهها در ابتدای داستانها و چگونگی تتکيک داستانهای شاهنامه از همدیگر بر اساس آنهبا،
سخن گتته است؛ و اینهه مصحّحان شاهنامه این موضوع را درنيافتهاند و گاه دو یا سه داستان مستق را به یکدیگر متّصب هبردهانبد
(خالقی مطلق .)711 738 :7833 ،همانگونه هه در باال گذشت ،به جز مقالة خالقی مطلق ب هه در مورد جایگاه و فُرم قبرار گبرفتن
براعتِ است اللهای شاهنامه میباشدب دیگر پژوهشها به بررسی محتوای این آغازینهها و شرح و تتسير آنها پرداختهاند.
وجه تمایز این مقاله با مطال

فراوان دیگری هه در زمينة براعت است اللهای شباهنامه نگبارش یافتبه اسبت ،ایبن اسبت هبه:

نویسندگان فارغ از محتوا و تحلي محتوایی ابيات ،به بررسی ساختار دیباچههای شاهنامه پرداختهاند و با روشی تطبيقی ب تحليلبی
نمونههایی از براعت است الل را هه از نظر ساختاری با دیگر براعت است اللهای شاهنامه تتاوت دارند ،معرفی نمودهاند.
براعت استهالل
«براعت» در لغت به معنای« :فضيلت ،برتری ،فصاحت» و «است الل» یعنی «جستجوی ماه هردن ،بانگ هردن هودک به وقتِ تولبد،
بلند هردن متکلم آواز را» (دهخدا 2212 :7811 ،و  )6733میباشد .در اصطالحِ ادبی «براعت است الل» نبام یکبی از صبناید ببدید
معنوی در علم بالغت است به این معنا هه «دیباچة هتاب یا تشبي
شروع هنند هه با اص مقصود تناس

قصيده یا پيشدرآمد مقاله و خطابه را ببا هلمبات و مضبامينی

داشته باشبد»(همبایی .)818 :7827،ایبن صبنعت یکبی از تکنيبکهبای موجبود در روایبتِ

داستانهای هالسيک پارسی میباشد ،به این ترتي

هه راوی در آغاز داستان با وصف طبيعت و یا هاربرد واژگانی ویژه ،به محتبوا

براعت است اللهای تغزّل گونه در شاهنامه 712 /

و درونمایة داستان اشاره میهند .به گونهای میتوان گتت :براعت است الل «نوعی حُسبن مَطلَبد اسبت ،منت با مضبمون مَطلَبد ببا
مقصود و منظور ارر تناس

و هماهنگی دارد .مثالٌ در آغاز داستان داش آهُ صبادق هبدایت چنبين آمبده اسبت هبه داش آهُب و

هاهارستم سایة هم را با تير میزدند .از این هنایه درمییابيم هه درگيری و دشمنی ميان این دو شخص بسيار سخت است و مبا ببا
ماجرای غمانگيز و فاجعهای دردناک روبهرو هستيم» (وحيدیان هاميار .)727 :7831 ،براعت است الل با پيشگتتبار ( Foreword
 ) _ Prologueدر ادبيات انگليسی مشاب ت دارد .پيشگتتار «سخن هوتاهی اسبت در ابتبدای یبک اربر ادببی هبه خواننبده را از
موضوع و مطل

هتاب آگاه میسازد» (جعتری پارسا .)721 :7833 ،هاربردِ براعتِ است الل دو گونه است« :یکی چنبان اسبت هبه

نویسنده به توصيف هلّی مطلبی یا واقعهای میپردازد و به گونهای خواننده را در جریان ه ّ مطل

یا هتباب قبرار مبیدهبد ،مثب

مقدمة «رستم و س راب» فردوسی؛ گونة دیگر آن است هه مؤلف در مقدمة هتاب یا مقاله یا حتّی شعر خود به هلماتی اشباره هنبد

هه به طورِ رمزگونه ،به محتوای اصلی مدرک اشاره داشته باشد ،مانند مطلبی هه علّامبه همبایی در مقدمبة هتباب فنبون بالغبت و
صناعات ادبی آورده است» (نورمند .)22 :7833 ،با توجه به اینکه براعت است الل نخستين برخورد مخاط

با داسبتان و منظومبه-

های داستانی است ،از لحاظِ رابطة آن با متن داستان (متنی هه پس از براعت است الل میآید) ،این آرایه را میتوان به چند نوع تقسبيم
هرد .در اینجا به چند نوع از آن اشاره میشود .7 :براعتِ موضوعی و ماجرایی (شروع با معرفی ناگ انی ،سرید و مات هننبدة حادربه)؛
 .6براعت است الل فضاساز (شروع با محور قرار دادن یک زمان استثنایی یا مکان خاصّ منحصبر)؛  .8براعبت مباجرایی ب محتبوایی ب
موضوعی (شروع با یک تکانه یا تنش برانگيزندة تتکرانگيز)؛  .2ماجرایی ب شيوهای ب سببکی (شبروع ببا مشبارهت دادن مخاطب

در

داستان و شخصيّت داستانی تلّقی هردن مخاط  ،البته شخصيت فرعی)؛  .2ماجرایی ب حادرهای ،شيوة هيجانشبکنی یبا هيجبانهُشبی
(شروع با پایان داستان)؛  .2چند عنصری (شروع با مقدمة توضيحی ب تشریحی دامگسترانة واقدنمایانه از جانب ِ نویسبنده)؛  .1شبروعِ
ظاهراً مستق از موضوع ،امّا باطناً مربوط و فراهمآورندة شرایطِ ویژه برای پذیرش موضبوع و مباجرا؛  .3شبروع ببا ارا بة خالصبه یبا
فشردة ه ّ داستان یا یک بخش از آن ،به قصد سرهوب حسّ هيجانزدگی مخاط

و جانشبين هبردن تتکّبر و تعقّب ؛  .3فضاسباز یبا

محتوایی (شروع با یک شعر ،ترانه یا سرود و یا سخن ماندگاری از دیگران) (نورمند به نق از ابراهيمی 22 :7833 ،ب .)22
گویندگان در متون روایی منظوم هالسيک پارسی ،از براعت است الل ب ره گرفتهاند .البته نام خاصی برای این تکنيک نداشتهانبد
و یا آن نام ،اهنون در دسترس نيست؛ تا اینهه در قرن هشتم هجری قمری این تکنيک در قال
قزوینی نامگذاری میشود (خطي

یک صنعت بدیعی توسط خطيب

قزوینی .)832 - 831 :7828 ،نمونة هالسيک براعت است الل در شعر فارسبی ،ابيبات آغبازین

«داستان رستم و س راب» در شاهنامه است؛ ابياتی هه در آن راوی با بيانِ فلستة مرگ و حيات و قضا و قدر ،فضایی پرسشخيبز و
ترحّمانگيز را ترسيم هرده است؛ فضایی هه وقوع حادرهای ناگوار را هشدار میدهد:
اگببببر تنبدببببببادی برایببببد زِ هُببببنج،

بخببباک افگنببببببد نارسيببببده تُرُنببببج،

سبببتمکاره خبببوانيمش ،ار دادگببببببر؟

هنرمنببببد دانيبببمش ،ار ببببیهنببببر؟

اگببببر مببرگ دادسببت ،بيببداد چيسببت؟

ز داد ایببن همببه بانببگ و فریبباد چيسببت؟

ازیببن راز ،جببببببانِ تببو آگ بباه نيسببت؛

بببدین پبببرده انببدر ،تببببرا راه نيسببت

همبببه تبببا درِ آز ،رفتبببببه فبببببراز،

بببه هببس بببر ،نشببد ایببن درِ راز ببببباز...

بببرین هبببارِ یببزدان ،تبببرا راز نيسببت؛

اگببببر جانببت بببا دیببببو انب بباز نيسببت.
(فردوسی 711/6 :7836 ،ب )723

با خواندن براعت است الل هه «بيشتر به همک استعمال لغات خاص علم یا مطلبی هه هتاب در آن باره است و یبا ببا اشباره ببه
سرنوشت ق رمانان داستان» (شميسا ،)768 :7838 ،یا وصف صحنهای از طبيعت به شک نمبادین ،حبال و هبوای هلّبی هتباب یبا
داستان بر مخاط

آشکار و روشن میگردد .در این صورت ،براعت است الل ،از طرفبی تقویبتهننبدة فضبا و رنبگ داسبتان و از
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سویی دیگر تداعی هنندة احوال درونی شخصيتها است .در براعت است الل فوق« ،تندباد» و «تُرُنج» نمادهایی هسبتند هبه عبالوه
بر معنای ظاهری خود ،دستهم یک معنی ضمنی دیگر در بردارند هه با پيشروی داستان در ذهن مخاط

تداعی مبیشبود :هشبته

شدن سوزناک س رابِ جوان و قضا و قدر بودن مرگ و داد بودن آن.
نگاهي به تغزّل در قصيدة پارسي
در ساختمان قصيدة هالسيک (در قصيدههای غير مقتض ) به ابياتِ آغازین آن هه پيشدرآمدی است برای قصد اصلی شاعر و تنة
اصلی شعر ،تغزّل ،نسي

یا تشبي

میگویند .باید گتت :این تکنيک یادگاری از قصيدههای جاهلی عرب است هه مبورد تقليبد و

اقبال قصيدهسرایان پارسی گشته است (محجوب .)721 :7822 ،این مقدمة غزلْگونه معموالً در خصوصِ عشق و عاشقی ،مجلبس
بزم و بادهگساری ،وصف طبيعت از قبي  :ب ار و خزان ،طلوع و غروب خورشيد و ماه و سبتارگان ،هبوه ،دریبا ،دشبت ،صبحرا و
امثالِ آن است هه هدف شاعر از آوردن آن در اول قصيدة خود ،لطيفتر هردن آن و ایجاد محرّهی برای مخاط

هه او را راغ

به

شنيدن و خواندن ابيات اصلی قصيده ب هه پس از آن میآید ب بکند (رازی278 - 72 :7821 ،؛ همایی32 :7827 ،؛ شميسبا:7811 ،
 .)82به گونهای هه شاعری هه مثالً قصد مدح ممدوحِ خود را هه فات ازجنگ برگشته است و یا مرريهای در سوگ او و یا وصبفِ
بزم و سورِ ممدوح در ایّام ب ار و ...را دارد؛ برای سر ذوق آوردن و تحریک او به شنيدن سرودهاش ،قب از خطابة بلندباالی خبود،
شعری غزلگونه بر مبنای قافيه و ردیفِ قصيدة خود ،معموالً در پنج تا پانزده بيت (گاهی بيشتر از پانزده بيت) میسراید و قبب از
آن قرار میدهد .این تغزّلها معموالً پيشآهنگ بيتهای اصلی قصيده هستند.
پس از تغزّل ،تنة اصلی قصيده ب هه محتوای آن مقصودِ شاعر را دربر دارد ب مبیباشبد .شباعران ببرای اینکبه قصبيدة آن با ب و
مخاط

با خواندن این شعر ب یکباره از تغزّل واردِ تنة اصلی نشود و به نوعی دچار گسستگی نشبود؛ یبک یبا دو بيبت را پبس از

تغزّل میآورند هه در اصطالح بالغی «تخلّص» نام دارند .ابن ارير در هتاب المث السا ر فی ادب الکات

و الشاعر در اینباره چنين

مینویسد« :در حقيقت تخلّص پيوند دادن سخنی به سخن دیگر است ،با اشارة لطيتی به هالم نخستين و آنچبه اینبک مبوردِ نظبر
است» (ر.ک :سعدون .)33 :7831 ،تخلّص به معنی «گریزگاه» و «رهایی» است ،زیرا شاعر از تغزّل سرودة خود گریز به تنة اصبلی
میزند و پس از آن مقصود خود را بيان میهند (شميسا636 :7837 ،؛ هاشمی ،بیتا6 :

 .)261این بيت(یا بيتها) ،هم نمودهبای

تغزّل پيش از خود و هم تنة اصلی پس از خود را دارا هستند و همچون پُلی بين تغزّل و تنة اصلی قصيده مبیباشبند هبه معمبوالً
ارتباطی جال

و هنری را برقرار میهند و شعر را دارای حُسن تخلّص میهنند .در زیر ببه نمونبههبایی از تغبزّل و تخلبص چنبد

قصيده از قصيدهسرایان مش ور پارسی نظر میافکنيم تا چيستی و هارهرد این شگردِ شعری ب تر نمایانده شود:
فرخی سيستانی در چکامهای پنجاه و هشت بيتی در صتت داغگاه ابوالمظتر فخرالدوله احمدبن محمد والی چغانيان و مدحِ او،
هتت بيتِ آغازین را اختصاص به تغزّل داده است:
چون پرنبد نيلگبون ببر روی پوشبد مرغبزار

پرنيببانِ هتبترنببگ انببدر سببر آرد هوهسببار

خاک را چون نافِ آهو مشک زاید ببیقيباس

بيد را چون پر طوطی ببرگ رویبد ببیشبمار

ببوی ب بار آورد بباد

حبببذا ببباد شمبببال و خرَمبببا بببوی ب بببار

باد گبویی مشبکِ سبوده دارد انبدر آسبتين

ببباغ گویبببی لعبتبببانِ سبباده دارد در هنبببار

ارغببوان لع ب ِ بدخشببی دارد انببدر مرس بله

نسبببترن لؤلبببؤی الال دارد انبببدر گب ببوشوار

تا برآمد جامهای سرخِ مُ بببر شباخِ گُبب

پنجههای دستِ مردم سر فبرو هبرد از چنبار

باغ بوقلمبون لبباس و راغ بوقلمببونْنمبای

آب مرواریبببدْرنگ و اببببر مرواریدْببببببار

دوش وقتِ نيبْمشب

(فرخی سيستانی)712 :7817 ،

براعت است اللهای تغزّل گونه در شاهنامه 711 /

شاعر پس از این پيشدرآمد در یک بيت گریز به ممدوح میزند:
راست پنداری هه خلعبتهبای رنگبين یافتنبد

ببباغهببای پرنگبببار از داغگبباه ش ریبببببار
(همان)712 :

و سپس به تنة اصلی شعر هه مدحِ ابوالمظتر فخرالدوله ،وصفِ داغگاه و مجلسِ بزمِ اوست میپردازد:
داغگاه ش ریبار اهنببون چنبان خبرّم بببود

هاندرو از نيکویبی حيبران بمانبد روزگببار

سبزه اندر سبزه بينی ،چون سپ ر انبدر سبپ ر

خيمه اندر خيمه بينی ،چون حصبار انبدر حصبار

سبزهها ببا بانبگ رود مطببربان چَربدسبت

خيمههبا با بانگ نبوش سباقيان مبیگسبار...
(همان)712 :

بر این بنياد هه قصد فرّخی از سرودنِ این قصيده وصفِ داغگاهِ ممدوح و مدح او میباشد ،و زمان ب ار ،مکان باغهای پُر نگبار
و روایت ب ارگون میباشد؛ تغزّل این چکامه(هتت بيت آغازین آن) هم دارای حال و هوای ب اری و وصف طبيعبت ب بار اسبت.
تخلّص هه گریز از تغزّل به تنة اصلی است ،در اینجا از یک طرف با ویژگیهای ب ار و از طرفِ دیگبر ببا ویژگبیهبای توصبيفِ
داغگاهِ ش ریار پرورده شدهاست؛ هه عالوه بر گریز از تغزّل ،ماند گسستِ بين دو قسمتِ قصيده میشود و هبم اینکبه مخاطب

را

میآگاهاند هه مقصود شاعر در بيتهای بعدی در موردِ هيست و در خصوصِ چيست.
نمونهای از منوچ ری دامغانی در مدح خواجه ،هه با تغزّلی ب ارگون و وصف طبيعت شروع میشود:
همی ریزد ميبانِ بباغ ،لؤلؤهببا ببه زنبببرها

همببیسببوزد مي ببانِ راغ ،عنبرهببا بببه مجمره ببا

ز قرقویی ببه صبحراها ،فروافکنبده ببالشهبا

زِ بوقلمببون بببه وادیهببا ،فروگسببترده بسببترها

زده یاقوتِ رمانبی به صحراهببا ببه خبرمنهبا

فشانده مشک خرخيزی ،به بستانهبا ببه زنبرهبا

به زیبرِ پرِ قوشاندر ،همه چبون چبرخ دیباهبا

به پرهبک بر ،خطی سبيه چبون خبط محبرهبا...

بسانِ فالگویانند مرغببان ببر درختببان ببر

ن اده پيش خویش اندر ،پبر از تصبویر دفترهببا

عروسبانند پنداری ببه گبببردِ مبرز ،پوشيببده

همه هفها به ساغرها ،همبه سبرها ببه افسبرها

فروغ برقها گویببی ز اببر تيبببره و تبباری

هه بگشادند اَهحَ هبای جمّبازان ببه نِشترهببا

زمين محراب داوودست ،از بس سبزه ،پنداری

گشاده مرغکان بر شباخ ،چبون داوود حنجرهبا

ب اری بس بدیعست این ،گرش با ما بقا ببودی

وليکن مندرس گردد ببه آبببانهببا و آذرهببا
(منوچ ری دامغانی)8 :7823 ،

پس از این تغزّل نسبتاً بلند ،منوچ ری گریزی به ممدوح میزند و با یک بيت(تخلّص) خود را از تغزّل میرهاند:
جمببال خواجبه را بيببنم ب ببببار خبرّمِ شببادی

هه بتزاید ،به آببانهبا و نگزایبدشْ صَرصَرهببا
(همان)8 :

و پس از آن به مدح خواجه هه هدف غایی شاعر در این چکامه است میپردازد:
خجسبببته خواجبببة واال ،در آن زیببببا نگارسبببتان

گببرازان روی سببنبل ا و یبببازان زیببر عَرعَرهبببا

خداوندی هه نام اوست ،چبون خورشبيد گسبترده

ز مشرقها به مغبربهبا ،ز خاورهبا ببه خاورهبا

به پيشِ خشم او ،همواره دوزخها چبو هبانونهببا

به پيش دسبتِ او جاویبد دریاهبا چبو فَرغَرهبا...
(همان)8 :

منوچ ری از طبيعت و فضای ب اری در پروراندن این تغزّلِ شانزده بيتی استتاده هرده است تبا ممبدوح و مخاطببان شبعرش را ببه
شور آورد و سپس با طرح این موضوع هه ب ار ناپایدار و بیوفاست ،از توصيف آن دست میهشد و قصد مدح خواجة ممدوحِ خبود
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را میهند؛ بر همين بنياد با آوردن بيت تخلّص ،زیرهانه گریز میزند و به تنة اصلی میپردازد .همانگونه هبه در بباال نشبان داده شبد،
تخلّصِ این چکامه با نشان دادن ویژگیهای ب ار در خواجة ممدوح پيوند بين ابيات پيش و پس از خود را استوار هرده است.
بحث و بررسي
از خَي ِ فراوان داستانهای شاهنامه ،بيست و یک داستان آن دارای مقدمه هستند؛ مقدمههایی هه فردوسبی آن با را گباه ببرای بيبان
احوال خود ،اوضاعِ روزگار ،مدحِ سلطان محمود ،خطبة داستان ،براعتِ است الل و پيشدرآمدی بر داستانها آورده است .از شبمارِ
مقدمههایی هه در شاهنامه زیرمجموعة صنعت براعت است الل قرار میگيرند ،ده مقدمه براعت است الل به معنبای واقعبی هسبتند؛
چون براعت است الل داستانهای «پادشاهی هیهاووس و رفتن او به مازندران»« ،رستم و س راب»« ،سياوش»« ،هيخسبرو»« ،فِبرودِ
سياوش»« ،اَهوان دیو»« ،رسبتم و اسبتندیار»« ،دوازده رُخ»« ،پادشباهی هرمبزد» و «پادشباهی یزدگبرد» .عبدهای از داسبتانهبا هبم
مقدمههایی براعت است اللگونه یا ویژگیهایی از براعت است الل را دارند؛ مانند مقدمة «داستان بيژن و منيژه» .به این دلي براعبت
است اللگونه هه :در یک چشمانداز هلی داستان «بيژن و منيژه» دارای چ ار مقولة اصلی است :نيرنگ(نيرنگ گرگينِ ميالد با بيژن)،
مِ ر(م ر بيژن و منيژه به همدیگر) ،چاره(اسير شدنِ بيژن در چاه و چارهیابی رستم برای نجات او) و جنگ(جنبگ رسبتم و لشبکر
ایران با افراسياب و تورانيان)؛ در حالیهه مقدمة این داستان روایتی است از احوال فردوسی هنگامِ سرودن این داستان و چگونگی
سرودن آن هه تن ا بيتهای آغازین این مقدمة سی و هتت بيتی را هه در وصف ش ِ دیریاز و دلتنگآور فردوسی است ،مبیتبوان
به طور نمادین با قسمتی از داستان در پيوند گرفت و تداعی هنندة چاهِ تنگ و تاریکِ بيژن دانسبت(هبه ببر اسباس همبين مبورد،
بسياری از پژوهشگران این مقدمه را براعت است الل دانستهاند) .در صورتیهه از سه مقولة دیگر(یعنی :نيرنگ ،م بر و جنبگ) از
این چ ار مقوله ،همانطور هه از زبان بُت خوبچ رِ فردوسی هم آمده است :بپيماي مي تا يکيي داسيتا  /بگويميت ا گتتية
باستا  .پر ا چاره و مهر و نيرنگ و جنگ؛ /هما ا درِ مردِ فرهنگ و سنگ(فردوسی )3 /2 :7836 ، ،در این مقدمبة طبوالنی
نمودی نمیبينيم .بر این بنياد با نگاهی تساه آميز میتوان این مقدمه را براعتِ است اللگونه دانست.
با توجه به هارهردِ این صنعت هه پيشدرآمدی بر متن داستان هست و به گونهای چشماندازی هلّی بر داستان پبيشِ روی خبود
میباشند هه تقویتهنندة فضا و رنگ داستان و از سویی دیگر تداعیهنندة احوال درونی شخصيتهاست و مخاط

را ببا حبال و

هوای آن آشنا میهند؛ در زیر به براعت است اللِ «داستان هیهاووس» و هارهرد آن در ارتباط با متن نظر میافکنيم:
درخببت بَرومنبببد چببون شببد بلنبببد،

گ ببر آیببد ز گببردون بببرو بببر گزن ببد،

شببود بببرگْ پژمببرده و بيببببخْ سسببت؛

سببرش سببوی پسببتی گرایببد نخسببت.

چببو از جایگببه بگسببلد پببای خببویش،

به شاخ نبو آیبين دهبد جبای خبویش؛

مببراو را سببپارد گُببب و بببرگ و ببباغ؛

ب بباری بببه هببببردار روشببنچببببراغ.

اگببر شبباخ بببد خيببزد از بببيخِ نيببببک،

تببو بببا شبباخ ،تنببدی مياغبببباز ،ریببک.

پببدر چببون بببه فرزنببد مانببد ج ببببان،

هنببببد آشکببببارا ب ببرو ب بر ن ببببان،

گببر او بتگنببد فبببرّ و نببامّ پبببدر،

تببو بيگانببه خببوانش؛ مخببوانش پسبببر.

هبببرا گُببببم شبببود راهِ آموزگبببببار،

سببزد گببر جتبببا بينببد از روزگببببار.

چنببين اسببت رسببمِ سببرای ه ُببببن،

سببرش هيببببچ پيببدا نبيببببنی زِ بُببن.

چببو رسببمِ بببدش بازدانببد هسبببی،

نخواهببد هببه مانببد بببه گيتببی بس ببی.
(فردوسی)12 :7836 ،6 ،

هیقباد پادشاهی دانا و خردمند است ،مبردم ،درببار و پ لوانبان ایبران از هبردار و رفتبار او خشبنود مبیباشبند .پبس از او فرزنبدش

براعت است اللهای تغزّل گونه در شاهنامه 713 /

هیهاووس بر تخت مینشيند؛ شاهی خيرهسر ،سرهش ،نابخرد و احساسی ،هه همين ویژگیها باعب

و بنيباد اتتاقبات و رخبدادهایی در

دورة فرمانروایی او بر ایرانش ر میشود .ماجراهایی چون :رفتن او به مازندران و پبيش آمبدن «هتبتخبوان رسبتم»« ،داسبتان هامباوران»،
«ماجرای رستم و س راب» و «ماجرای سياوش» .بر همين بنياد ،فردوسی در دَه بيت آغازین این داستان هه براعت اسبت الل آن مبیشبوند،
به گونة تمثيلی و سمبليک با استعارة درخت برومند از هیقباد ،شباخ نبوآیين از هبیهباووس و ب بار از پادشباهی(هبزازی،)826 :7837 ،
شخصيت هاووس را در قياس با پدرش و ماجرای پادشاهی او بيان میهند .این براعت است الل خبر از این میدهد هه ایبن پادشباه چبون
سَلَف خود نيست و ما را هشدار میدهد هه اگر او هانا است نباید پدرش را دشنام گویيم ،و در آخِبر ببا سبخن گتبتن از پيچيبدگی هبار
ج ان نشان میدهد هه در این داستان حوادث ناگواری به وقوع خواهد پيوست(سرّامی773 :7823 ،؛ هزازی.)826 :7837 ،
نکتهای هه در خصوص براعت است اللهای شاهنامه باید افزود ،این است هه :این براعتِ است اللها یا مستق از متنِ اصبلی هسبتند و
یا متص به متن ،مستق از متن مانند براعت اسبت الل داسبتانهبای «رسبتم و سب راب»« ،رسبتم و اسبتندیار»« ،دوازده رُخ» و «پادشباهی
هرمزد» .به اینگونه هه ابيات این پيشدرآمدها با هم ،یک بخش از داستان هستند و پس از آن ا ب با فاصله ب داستان اصلی شروع میشبود؛
در واقد بخش نخست داستان پس از آن ا قرار دارد .مبثالً در داسبتان «دوازده رُخ» ببا خوانبدن هيجبده بيبت آغبازینِ(براعبت اسبت الل)
(فردوسی )32 - 31 /2 :7836 ،آن ،سخن به پایان میرسد و بخش تمام میشود؛ با بيتِ بعد ،بخش بعدی هه آغاز داسبتان اسبت شبروع
میشود ،بر این حساب براعت است الل و متن داستان به طور جداگانه و ناپيوسته از هم آمدهاند .آن ایی هه متص و پيوسته به مبتن اصبلی
هستند ،مانند براعت است الل داستانهای «پادشاهی هیهاووس و رفتن او به مازندرران»« ،هیخسرو»« ،فرود سياوش» و «اَهوان دیبو» .مبثالً
با به پایان رسيدن براعت است الل (نُه بيت آغازین) داستان «فرود سياوش»(فردوسی ،)86 /2 :7836 ،بدون وقته خودِ داستان(مبتن اصبلی)
شروع میشود .به بيان دیگر براعت است الل داستان و بيتهای پس از آن به همراه یکدیگر بخش نخستِ داسبتان را تشبکي مبیدهنبد و
همچون براعت است اللهای مستق نيستند هه خود بخشی مجزا از داستان باشند.
این مشخصه در بيشتر چاپهای شاهنامه مث  :چاپ ژول مول ،چاپ بروخيم ،چاپ دبيرسياقی(هه بر اساس چاپ مول و ترنبر
ماهان است) ،چاپ مسکو و شاهنامة ویرایش و گزارش شدة هزازی (نامة باستان) وجود دارد .اما عزیزاهلل جوینی و جبالل خبالقی
مطلق در تصحي خود از شاهنامه ،تمام براعت است اللهای داستانهای شباهنامه را ببه صبورت منتصب و جبدا از مبتن داسبتان
آوردهاند(شاهنامه ،گزارش و برگردان جوینی7833 ،؛ شاهنامه ،تصحي خالقی مطلق.)7832 ،
در ميان ده براعت است اللِ هام و اصلی داستانهای شاهنامه سه براعت است الل را میبينيم هه ساختار آن با ببا سباختار دیگبر
براعتِ است اللهای موجود در شاهنامه فرق میهند و در عين حال ،با همدیگر ساختی یکسان دارند .به نوعی میتوان گتبت :ایبن
سه براعت است الل ساختاری شبيه تغزّلهای قصيده دارند و تداعیهنندة تغزّل به ذهن مخاط
اغل

میباشند .ببه ایبن گونبه هبه مثب ِ

تغزّلها ،شمار ابيات آن ا حول و حوش پانزده بيت میباشد ،و همانند تغزّل هه پس از آن یبک یبا دو بيبت تخلّبص(گریبز)

وجود دارد ،در آخر این براعت است اللها هم بيت یا بيتهای تخلص وجود دارد؛ دیگر اینکه مانند تغزّل هه در آن ا یکی از عمده
ف ب ار هست ،این سه براعبت اسبت الل هبم ببا ببه هبارگيری فضبا و
موضوعهایی هه به هار برده میشود ،موضو ع طبيعت و وص ِ
عناصر طبيعت شک گرفتهاند .این سه براعت است الل تغزّلگونه عبارتند از :آغاز داستانهبای «هيخسبرو»« ،رسبتم و اسبتندیار» و
«پادشاهی هرمزد» .در زیر نخست به ساختار این سه براعت است الل میپردازیم و پس از آن ،آن ا را ببا توجبه ببه سباختار هتبت
براعت است الل دیگر از داستانهای شاهنامه(هه براعت است اللهبای هامب و اصبلی شباهنامه هسبتند) و تغبزّل قصبيده ،بررسبی
میهنيم ،سپس شباهتها و تتاوتهای آن ا با این براعت است اللها و تغزّل قصيده و چرایی این ویژگیها نشان داده میشود.
براعتِ است الل تغزّلْگونهی نخست ،ابيات آغازینِ «داستان هيخسرو» است:

روایت ها و شخصيت های طبيعی
نخلّص

 .7به پاليز چبون برهشبد سببرو شبباخ

س ببرِ ش بباخِ سبببزش برآیببد زِ هبباخ

 .6بببه ببباالی او ش بباد باشببببد درخببت

چببو بينببدشْ بيبببنادل و نيببببکبخببت

 .8سزد گر گُمانی ببرد ببر سبه چيبببز

هببزین سببه گذشببتی چببه چيببز اسببت نيببز

 .2هنببر با نژادست و ببا گبوهر اسبت

سه چيزست و هبر سبه ببه بنبد اندرسبت

 .2هنبببر هبی ببود تبا نباشبد گُ َبببر

نببببژاده بسببببی دیببدهای ببببیهنببببر

 .2گ ببببر آنببک از فبببببرّ یببزدان بببود

نيببازد بببه بببد دسببت و بببد نشنبببود

 .1نببژاد آنک باشبد زِ تخبببمِ پببدر

سببببزد هایببد از تخببببمِ پبباهيزه بببر

 .3هنببببرگر بيبببباموزی از هبرهسبببببی

بکوشبببببی و پيب ببچی ز رنجبببش بسبببی

 .3ازین هر سبه گوهببر ببود مببایه دار

هببه زیبببببببا بببود خلعببتِ هردگببببار

 .71چو هبر سه بيبابی خبببرد بایبدت

شناسبببندة نيببببببک و بببببد بایبببدت

 .77چو این چبار با یبک تبن آیبد ب بم

براسببباید از آز وز رنبببج و غبببببم

.76مگر مرگ هزمرگ خبود چباره نيسبت

وزیببن بببدتر از بخببت پتيبببباره نيسببت

.78ج انجوی از این چبار بُبد ببی نيبببباز

همببش بخببت سببازنده بببود از فبببراز

براعت است الل
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(فردوسی)3 :7836 ،2 ،
نخست اینکه شمار این براعت است الل سيزده بيت است هه با تغزّل هه بين پنج تا پبانزده بيبت(گباهی بيشبتر از پبانزده بيبت)

میباشد ،یکسان است .دوم اینکه از فضا و شخصيتهای طبيعی برای روایت و شک گيری آن استتاده شده است هه ایبن ویژگبی
هم از خصوصيات بارز تغزّل است .موردِ سوم هه با تغزّل مشترک است ،بيت گریز یبا تخلّبص اسبت .بيبت پایبانی ایبن براعبت
است الل ،یعنی بيت سيزدهم ،گریزی است از ابيات پيشين به ابيات پس از خود هه با آن ا داستان اصلی آغاز میشود .زیرا داسبتان
در موردِ هيخسرو است هه فردی نژاده ،دانا ،هنرمند و دارای مرگبی رازآميبز و از پادشباهان آرمبانی شباهنامه اسبت؛ دوازده بيبتِ
دیباچه هم هه از هنر و نژاد و گوهر و مرگ سخن رانده است در بيت سيزدهم ب بيت آخر ب هه سخن در مورد ج انجوی است ،ب
و ج انجوی هم استعاره از هيخسرو است ب ،پُلی بين دیباچه و تنة اصلی داستان زده است ،دقيقاً همچون بيتهای تخلّص قصيده.
براعت است الل تغزّلگونة دوم ،دیباچة «داستان رستم و استندیار» است:

روایت ها و شخصيت های طبيعی
نخلّص

 .7هنون خورد بایبد مَبی خوشگُببببوار

هه مِی ببوی مُشبک آیبد از جویبببار

 .6هوا پُر خروش و زَمبين پبر زِ جبوش

خُنُُببک آنببک دل شبباد دارد بببه نببوش!

 .8درم دارد و نُقبب و جبببببامِ نبيبببببد

سببرِ گوستنبببببببدی توانبببد بُریبببببد

 .2مرا نيست ،فرّخ مبر آن را هبه هسبت

ببخشبببببببای ببببر مبببردمِ تنگدسبببت!

 .2همببه بوستببببببان زیبرِ بببرگِ گلسببت

همببه هببببوه پُببر اللببببه و سنبلسببت!

بنالببد همبببی

گببب از نالبببة او ببببببالد همبببببببی

 .1چبو از ابببر بينبببم همبببی بباد و نببم

نببدانم هببه نببرگس چببببرا شببد دُژَم؟

 .3ش ب ِ تيبببببره بلب ب نخسپببببد همببی

گُبب از ببباد و ببباران بجنببببد همببببی

 .3بخنبببببدد همببی بلب ب از هببر دوان

چببو بببر گ ب نشببيند گشبببباید زبببان:

 .71ندانم هه عاشبق گُب آمبد گبر ابببر

چببو از ابببر بيبببنم خببببروشِ هِژببببر،

 .77بببدرّد همبببببی ببباد پيببببراهنش

درفشبببببان شببود آتببش انببدر تببنش

 .76به عشقِ هبوا ببر زَميبببن شبد گُبوا

ببببه نزدیب بکِ خورشيببببببدِ فرمانببببروا

 .78هه داند هه بلبب چبه گویبد همبی؟

بببه زیببر گب انببدر چببه مببببوید همببی؟

 .72نگه هبن سحبرگببباه تبا بشنببوی

زِ بلبب ب سَخُببببببن گتبببتنِ پ لبببببوی

 .72همبببی نالببد از مببرگِ استندیببببار

نبببدارد بجبببز نبببباله زو یادگبببببببار!

تيببره اببر

ببببدرّد دل و گببببوشِ غُب برّان هِژببببببر!

 .2ببببه پاليبببببز بلببببب

 .72چو آواز رستبببم شب

براعت است الل

براعت است اللهای تغزّل گونه در شاهنامه 737 /

(فردوسی 671 :7836 ،2 ،ب )672
از نظر شمار ابيات ،شانزده بيت و برابر با موازین تغزّل و از لحاظ فضا و شخصيت و حال و هوای روایت ،از طبيعت و فضای
ب ارگون تشکي شده است .ویژگی سوم ،تخلّص است هه در این براعت است الل بيتهای چ ارده ،پانزده و شانزده این رسالت را
بر ع ده دارند؛ زیرا دیباچه دارای حال و هوای ب اری و شخصيتهای طبيعی میباشد و متن اصبلی داسبتان هبم هبه همبه رزم و
خروش و ناوَرد است؛ این سه بيت ،همچون بيت تخلّص ،با دارا بودن شخصيتها و حال و هوای قسبمت پبيش از خبود و هبم
قسمتِ پس از خود مث تخلّص توانسته است بين قسمتهای قب و بعد از خود ارتباط برقرار هند.
سومين براعت است الل تغزّلگونه ،آغازنامة «پادشاهی هرمزد» است:
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 .6هببه آن دسببتة گ ب

روایت ها و شخصيت های طبيعی
نخلّص

بوق بتِ ب ببببار

بمسببببتی همببببیداشببببتی در هنبببببببار

 .8همببی بببادِ شبرم آمببد از رنبگِ اوی

همبببی یببباد یبببار آمبببد از چنبببگ اوی

 .2چببه هببردی هببه بببودت خریببدار آن

هجببببببا یافتبب ببی تيببببببز بببببازارِ آن

 .2عقي ببق و زبرج ببد هببه دادت ب ببم

زِ بببارِ گببران شبباخ تببو هببم بخببم

را ب ببا خواست ببی

ببببببدان رنببببگِ رخ را بياراستببببببی

 .1همببببی رنبگِ شببرم آیببد از گردنببت

همبببببی مشبببک بویبببد زِ پيراهنبببت

 .3مگببببر جامببه از مشببتری بستبببدی

بببه لؤلببؤ بببر از خببون نقببط بببرزدی

 .3زبرجببدتْ برگسببت و چرمببت بببنتش

سببببرت برتببببر از هاویبب ببانی درفببببش

 .71بببه پيرایببة زرد و سببرخ و سپيبببد

مبببرا هبببردی از ببببرگِ گُببب نااميببببد

 .77نگبببببارا ب ببببارا هجبببا رفتببهای

هببببه آرایببببببشِ بببببباغ بن تتببببببهای

 .76هم ببی م رگببببان بویببد از بببادِ تببو

بببه جبببامِ مَببی انببدر هببنم یببادِ تببو

 .78چببو رنگببت شببود سبببز بسببتایمت

چببببو دی يبب ببِم هرمبببببببز بيارایمببببت

 .72هببه امببببروز تيزسببت بببازارِ مببن

نبيببببنی پبببس از مبببرگ آرببببارِ مبببن

 .2همانببا ه ببه گُ ب

براعت است الل

 .7بخندیبببد تمّبببوز بببر سببرخْسيبببب

همببیهببرد بببا بببار و بببرگش عتببباب

(فردوسی 872 :7836 ،3 ،ب )872
این براعتِ است الل نيز همچون دو براعت است الل پيشين در تعدادِ ابيات مطابق اصول تغزّل در چ بارده بيبت اسبت .از نظبر

موضوع و شخصيتهای روایت ،طبيعت و صحنهای از آن است؛ دیگر اینکه دو بيتِ پایانی آن ،تخلص این دیباچه میباشد .به این
گونه هه موضوع داستان ،پادشاهی هرمز و ماجرای دوازده سال سلطنت اوست ،دو بيت پایانی با دارا بودن ویژگیهای طبيعبی هبه
مربوط به بيتهای پيش از آن است و اشارتی به هرمز ،از قسمت براعت است الل گریز به متن اصلی میزند.
وقتی این سه براعت است الل را با هتتتای دیگر براعت است الل هام و اصلی داستانهای شاهنامه قياس هنيم و ویژگیهای آنهبا را
با هم بسنجيم ،مشخصههای این سه دیباچه در شباهت با یکدیگر و تغزّل قصاید و همچنين تتاوت آن با ببا دیگبر براعبت اسبت اللهبای
شاهنامه نمایانتر میشود .از نظر شمار ابيات ،براعت است اللهای مذهور با دیگر براعت است اللهای شباهنامه تقریبباً هبمشبمار هسبتند.
زیرا همانطور هه در پيش گذشت ،براعت است الل داستان «هيخسرو»  78بيت؛ داستان «رستم و اسبتندیار»  72بيبت و داسبتان «پادشباهی
هرمزد» هم  72بيت میباشد هه دیگر براعت است اللهای هامب شباهنامه ،همچبون« :هباووس»  71بيبت؛ «رسبتم و سب راب»  72بيبت؛
«سياوش»  73بيت؛ «فِرود سياوش»  3بيت؛ «اَهوان دیو»  73بيت؛ «دوازده رُخ»  73بيت و «یزدگرد» هم  78بيت می باشد.
از لحاظِ فضا و روایت ،هر سه براعت است الل از فضا و عناصر طبيعی استتاده شده و شک گرفتبه اسبت هبه ایبن ویژگبی ،از
هتت براعت است الل هام دیگر شاهنامه ،تن ا در براعت است الل داستان «هاووس» و داستان «رسبتم و سب راب» وجبود دارد .در
پنج داستان دیگر ،فردوسی بنا به مقتضای داستان و حال و هوای آن ا با زبانی هنایی دیباچبة آن با را آفریبده اسبت و ماننبد دیگبر
براعت است اللهای شاهنامه تمثيلی و نمادین بر مبنای فضا و شخصيتهای طبيعت نيستند .مثالً فضا و محتوای آغازنامبة داسبتان
«سياوش» از خرد ،دانایی ،بیخردی و پند و اندرز تشکي شده است هه به طور هنایی هار و بار سياوش ،سودابه ،هاووس و نتيجبة
اخالقیِ داستان را در ذهن تداعی میهند .یا داستان «یزدگرد» ،با توجه به سر آمدن حکومت ساسانيان و فرمبانروایی بيگانگبان ببر
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ایرانش ر ،با دیباچهای تلخ و غمبار آغاز میشود هه از بیمروّتی ج ان و ناخوشفرجامی آن صحبت میهند.
از نظر تخلّص ،از هتت براعت است الل هام مورد قياس با سه براعبت اسبت الل تغبزّلگونبة مبذهور ،تن با آغازنامبة داسبتان

نخلّص

* چو بگذشت زو شباه شبد یزدگببرد

بب ببه مببببباه ستبنبببببدارمذ روزِ ارد

 .7چببه گتببت آن سببخنگوی مببردِ دلي ببر

چببو از گببردشِ روز برگشببت سيبببر

 .6هببه بببباری نببزادی مببرا مبببادرم

نگشتبببببی سپ ببببببرِ بلنب ببد از بَب برَم

 .8بببه پرگببار تنببگ و مي ببان دو گ ببوی

چببه گببویم جببز از خامشببی نيسببت روی

 .2نببه روزِ بزرگببی نببه روزِ نيبببباز

نمانببببد همبببببی بببر هسبببی بببر ،دراز

 .2زمانببه زمانيسببت چببون بنگببببری

نبببببدارد هسبببببببی آلببببتِ

داوری

 .2بيببارای خببببوان و بپيمببای جبببام

زِ تيببببمار گيتبببی مبببر هيبببببچ نببام

 .1اگببر چببرخِ گببردان هشببد زیبببنِ تببو

سببرانجام خبببباهست باليبببن تبببو...

... .21به ژرفي نگه کن که بيا يزدگيرد

چه کرد اين برافراختيه هتيت گِيرد

 .78چبو بببر خسببرویگبباه بنشسببت شبباد

هببالهِ بزرگببببی بببه سببببر بببر ن ببببباد

 .72چنببين گتببت هببز دورِ چببرخ روان

منببببم پببباک فبببرزندِ نوشيببببنروان

 .72پببدر بببر پببدر پادشاه ببی مراسببت

خببور و خوشببه و بببر مبباهی مراسببت...

براعت استهالل

«یزدگرد» دارای این ویژگی میباشد ،هه بيت دوازدهم آن گریزی است از ابيات پيش از خود به داستان:

(فردوسی 876 :7836 ،3 ،ب )877
در خصوصِ نخستين بيتِ این دیباچه ب هه ما آنرا با ستاره نشان دادهایم ب باید گتبت :در اصب ایبن بيبت متعلبق ببه داسبتان
پيشين ،یعنی داستان پادشاهی فرّخزاد است .زیرا در شاهنامه پس از پایان یافتن هر داستان ،معموالً شاعر بيت یبا بيبتهبایی آورده
است مبنی بر اینکه این داستان تمام شده و حاال داستان بعدی هبه در مبور ِد فبالن موضبوع و فبالن شبخص اسبت را مبیآوریبم
(خالقیمطلق .)711 :7833 ،برخی از این بيتها بعداً بهوسيلة هاتبان و ناسخان شاهنامه جابهجا شده و از آخِر داستان خود ببه اول
داستان بعدی انتقال داده شدهاند هه در دورة جدید هم قری

به اتتاق مصحّحان نسخههای شاهنامه جای این ابيات را با توجه ببه

نسخة اص ِ خود تغيير ندادهاند .از تصحي هایی هه این مورد در آن رعایت شده و این بيتها در جای اصلی خود قرار گرفتبهانبد،
شاهنامة تصحي جالل خالقی مطلق است(بر اساس نسخة اساس و نسخهبدلهای هار خود و یا اینهه خود خالقی مطلبق متوجبة
این نکته شدهاند) .مثالً در شاهنامة تصحي ِ وی ،بيتِ نخستين دیباچة مذهور (چو بگذشت زو شاه شد یزدگرد /به مباه سبتندارمذ
روز ارد) آخرین بيتِ داستان پادشاهی فرّخزاد(هه داستان پيش از پادشاهی یزدگرد است)میباشد(شاهنامه ،تصحي خبالقیمطلبق،
دفتر هشتم 212 :7832 ،و .)213
بر بنيادِ آنچه گذشت ،با توجه به ساختار هتت براعت است الل دیگر هام و اصلی شاهنامه ،هرچند همگی از نظر تعداد ابيبات
مطابق با فرمول تغزّل هستند(با این حساب هه تغزّل بين  2تا  72بيت است ،گاهی بيشتر از  72بيت هبم مبیشبود)؛ ولبی از نظبر
ویژگی های دیگر ،یعنی موضوع ،فضا ،روایت ،شخصيت و بيت تخلّص(گریز) طبق ساختار تغزّل نيستند .اگر هبم در یبک جنببه
دارای آن ویژگی میباشند ،در جنبة دیگر فاقد آن هستند .مثالً براعبت اسبت الل داسبتان «هباووس» و «رسبتم و سب راب» از نظبر
موضوع ,شخصيت و روایت طبيعی هستند ،ولی تخلّص ندارند؛ یبا داسبتان «یزدگبرد» تخلّبص دارد؛ ولبی موضبوع و روایبت آن
طبيعت نيست(افسوس و اندرز و نکوهش ج ان است) .نکتة دیگر اینکه با توجه به این بررسی درمییابيم هه سه براعت اسبت الل
شاهنامه ب هه در اینجا موردِ بح

ما است ب یعنی براعت است الل داستانهای «هيخسبرو»« ،رسبتم و اسبتندیار» و «هرمبزد» دارای

 / 732فنون ادبی ،سال ن م ،شماره ( ،7پياپی  )73ب ار 7832

مؤلتههای تغزّل قصيده هستند و ساختاری تقریباً یکسان با آن ا دارند .به این گونه هه هر سه الف) از نظر شُمار بيتها ب) از نظبر
موضوع ،فضا ،روایت و شخصيت و ) از نظر بيت تخلّص(گریز) دارای مشخصههای تغزّل هستند هه در مجموع با دارا بودن این
ویژگیها ،براعت است اللهایی تغزّلگونه میباشند .جدول زیر این شباهتها و تتاوتها را ب تر نمایان میهند:
شُمارِ بيتها

موضوع و روايت

تخلّص

رديف

براعت استهالل

2

پادشاهی هيکاووس

71



×

1

رستم و س راب

72



×

3

سياوش

73

×

×

4

هيخسرو

78





5

فِرودِ سياوش

3

×

×

6

اَهوانِ دیو

73

×

×

7

رستم و استندیار

72





8

دوازده رُخ

73

×

×

9

پادشاهی هرمزد

72





21

پادشاهی یزدگرد

78

×



امّا این سه براعت است الل تغزّلگونه ،تتاوتهایی هم با تغزّل قصيده دارند .به اینگونه هه چون این ا رسالت براعبت اسبت الل
را بر ع ده دارند ،پس باید به نوعی بيان غير مستقيم و اجمالی را از متن به مخاط

بدهند؛ بر همين اساس ،داستانی هه ببر بسبتر

طبيعت در آن ا روایت میشود تمثيلی است و شخصيتهای طبيعی بههار رفته در آن ،نمادهایی هستند برای شخصيتهبای اصبلی
متن داستان هه به طور نمادین مت وم داستان را بيان میهنند .این بيتهای آغازین تقریباً در حال و هوایی همسبان ببا مبتن اصبلی
داستان هستند؛ به اینسان هه با خواندن آن ا تلنگرهای مثالً شادباشی یا غمباریای هه قرار است در این داستان با آن روبهرو شویم
به ما وارد میشود ،امّا تغزّل قصيده اینچنين رسالتی را ندارد؛ زیرا مقصود از تغزّل ایجاد شبور و عالقبه در مخاطب

و سبرِ ذوق

آوردن او برای قصد اصلی شاعر و مدیحة اوست .از تتاوتهای دیگر براعت است اللهای تغزّلگونة شاهنامه با تغزّل قصيده ایبن
است هه شاعر در برخی موارد(مثالً دیباچة داستان هيخسرو) ،موارد اخالقی و پند و اندرز را در آن آورده است ،ولبی در تغبزّل از
پند و پيام اخالقی خبری نيست هه این مورد هم برمیگردد به تتاوت رسالت این دو صنعت .از دیگر تتاوتهایی هبه در ایبن دو
گونه شگرد شعری میبينيم این است هه چون براعت است اللهای تغزّلگونه در بافت شاهنامه و مرببوط ببه نبوع ادببی حَماسبی
هستند ،ولی تغزّل در بدنة قصيده و جزء نوع ادبی غنایی است ،از نظر سبکی اختالفهای آشکاری دارند؛ به اینگونه هه واژگان و
نحوِ بههار رفته در تغزّل لطيفتر و غنایی و در براعت است اللهای تغزّلگونه حَماسی است و دیگر اینهه روحية حَماسی در این
و روحية غنایی در آن بسيار مُبرهَن است.
بر این اساس میتوان گتت :این سه دیباچه (سه براعت است الل مورد بح ) یک پایشان در براعت است الل و پبای دیگرشبان
در تغزّل است .به اینسان هه از نظر ساختار (تعداد ابيات ،بيت تخلّص ،موضوع ،روایت و شخصيت) ،ساختار تغزّل را دارنبد و از
نظر رسالت ،رسالت براعت است الل را بر دوش میهشند.
در خصوص چرایی و چگونگی اینگونه براعت است اللها در شاهنامه میتوان گتت :سه عام اصلی دخيب هسبتند .نخسبت
دورة فردوسی؛ زیرا این دوره ،یعنی عصر سامانی و غزنوی دورة او شعر و شباعری در سببکِ خراسبانی اسبت و فضبای زببان
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پارسی و ایران آن دوره ،خصوصاً سرزمين خراسان بزرگ سرشار از هنر شعر و شاعریست .دوم سبک شعر خراسانی .چون قالب
این سبک قصيده است و اینهه نگاه این شاعران نگاهی عينی و واقبدگبرا ببه اطبراف و طبيعبت پيرامبون خبود اسبت .در

غال

خصوص این دو عام باید گتت :پرورش و زندگی در فضای آهنده از شعر و شاعری با معيارهای بارز خود ،ناخودآگباه موجب
بدهبستانهای هنری با روحية هنر غال

موجود ،میشود .سومين عام  ،آشنایی هام فردوسی با شعرِ دورة خویش و شبناختن سببک

و تکنيکهای شعری آن است .در مجموع همة اینها سه عام عمده هستند در تيرُر فردوسی از تغبزّل قصباید دورة خبویش و تبيرير
شعر و تغزّل سبک خراسانی بر این سه براعت است الل .نکتهای هه باید افزود ،این است هه :صنعت براعت است الل از تغبزّل قصبيده
بهوجود نيامده است .مثالً اینهه بگویيم :این صنعت از تغزّل قصيده جدا میشود و تغيير شک و هاربرد میدهد و ببه صبورت راببت
خود در میآید .نه؛ .بلکه خود این شگرد بهطور مستق وجود داشته است و در دفتبر و دیبوان شباعران و نویسبندگان ببه هبار ببرده
میشده ،ولی نام خاصی نداشته است؛ تا اینهه در قرن هشتم خطي

قزوینی(متوفی  )183در تلخيص خود از متتاح العلبوم سبکاهی،

به نام تلخيص المتتاح فی المعانی و البيان و البدید  ،آن را «براعت است الل»"(خطي

قزوینی )832 - 831 :7828 ،ناميد.

نتيجه
آنچه در باال گذشت ،بررسی ساختار براعت است اللهای شاهنامه(ده براعت است الل هام شاهنامه) و مشخص نمودن سه براعت
است الل با ویژگیهای تغزّل قصيده بود .این سه براعت است الل در داشتن روایت ،فضا و شخصيتها ،تخلّص و تعبداد ابيبات ببا
تغزّل همسان هستند؛ در حالی هه دیگر براعت است اللها در شاهنامه این ویژگیها را ندارند و یا یکی از آنها را دارند .بر همبين
اساس ساختاری تغزّلگونه در این سه مورد ،یعنی :براعت است الل داستانهای «هيخسرو»« ،رستم و استندیار» و «پادشاهی هرمزد»
میبينيم .امّا در عين حال با داشتن این خصوصيات ،خصيصبة اصبلی خبود را هبم دارنبد ،ببه ایبن معنبی هبه هبمچبون براعبت
است اللهای دیگر ،مضمون آنها با منظور داستان تناس

و هماهنگی دارد .باید گتت :وجودِ چنبين ویژگبیای در شبگرد شبعری

فردوسی نشان از آشنایی فردوسی با شعر و اصول شعری دورة خویش و تيريرپذیری از آنها است و دیگر اینهبه تبيرير جریبان و
فضای شعری سبک خراسانی و قصيده بر شاهنامه است.
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 .62سعدونزاده ،جواد (« .)7831ساختار قصيده در شعر عربی پيش از اسالم و تيرير آن بر نخستين قصبيدهسبرایان پارسبیگبو»،
نشریه ادبيات تطبيقی دانشگاه ش يد باهنر ،دوره جدید ،سال دوم ،ش ،2صص.32 - 12
 .62مالمير ،تيمور (« .)7833دیباچه در شاهنامه و رسالت فردوسی» مجلة مطالعات ایرانی ،سبال هشبتم ،ش  ،72صبص - 688
.623

 .61موسوی ،مریم(رودابه) (« .)7836آینهداری و تتاوتِ آن با براعت است الل با تکيه بر شاهنامة فردوسبی» ،فصبلنامة تخصصبی
سبکشناسی نظم و نثرِ فارسی (ب ارِ ادب) ،سال ششم ،ش ،7صص .838 - 811
 .63نورمند ،احمد (« .)7833براعت است الل و بسامدِ آن در بعضی از منظومهها ،با تحلي ِ هاربرد آن در داستان رستم و اسبتندیارِ
شاهنامه» ،ماهنامة هتاب ماه ادبيات ،سال چ ارم ،ش  ،81صص.26 - 27

