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نخستین شاعران ایران

 راضیه موسوی خو*1

 چکیده

هررتی ستسرر تیر ایررنابا سرره  ررتی ایررناب ستسرر تبا  بررتر سبرریتری سرره زستباز دورة 

هررن اینایرر سرن  اید.منظرو  دایبر ه هرده متیده اسر  هره سنخرر از ایرا  برترا

ا بتهرررسررد و از تتاسررتس سررندهتی مو ررود سرره روزتررتر زر  رر  مررر

هرتی واب سره منظومره رهرود. هچننریا مررهتی دینر زر     غرتز مررسنوده

هررتی لویرروی اهرروتیر  و لویرروی ستسررتیر سرره  ررتی دیگررنی هرره سرره زسررتب

 تمتسر   ر زریرنابایتدترتا  درخر   سروری اید اهرتره هرندا هچنروب متیده

هتی ایررناب سررنودههررتی مررتیر لیررتمزن سرره زسررتب مررتیوی. و ییررس سررنودیتمه یتمرره

ا دای گته  زاد اسالمر واحد عیو  و  حقیقتت هتی ستس تیردای جوی ده نای فنهن  و زستب *
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هتی دینرررر و  رررواب سررره دو سیرررر  قبررری  هرررندا سرررنودهستسررر تب را مر

هنتسرررتبا وزب هجرررتیر را ا وزب مو رررود در ایناب هتی غیرررن دینرررر.سررنوده

ایرد. نسر سرودهایرد و سنخرر ییرس لتبر  سره وزب ضراهرتر  ب دوره  مرنفر هرنده

ایرد امرت هرت مروزوب سره وزب ضرنسر سرودهاع قتد سن ایا اسر  هره اهررتر ی ر 

هررتی خررود زر  رر  اسرر  سررن وزب در مقتسرر  اهرررتر تتهررتب هرره سررنوده

ای سرره یررت  قزقرره هررتعناب در ایررناب از و ررود قزقرره .ایرردهجررتیر سررنوده هررده

نوررت   دایی استسرر تب اقالعررر در دسرر  ییبرر .  ینرره هرره  سرره قورل رر  مررر

در زمررتب ای سرره یررت  توسررتیتب در روزتررتر لتر یررتب وخنیررتتناب و ررود قزقرره

هره  هتعنرر یوازیردتتیر سودیرد هره در هوبره و سرتزار اسرزت  اسر  ستستییتب 

 بررتر مو رروسر از  یررتب در  .هندیرردهررتدی مررند  و ییررس درستریررتب را فررناه  مررر

از هررن و ایرد هره یوازیردتتیر سروده -هرتعنفقر  دس  ییب  بنا هره  یرتب ا 

هررت از قنیرر  در ایررا لرر وهر هرره داده  سندیررد.موسرریقر  وامررتب سوررنه مررر

ای سرره دسرر   مرردها  سرره هررنتخ  ییبرر یا هررتعناب ایررناب  حقیقررتت ه تسیتیرره

ایرردآ  بررتریا سرره   ةاز میررتب  بررتر منظررو  مو ررودا سررنایندخررواهی  لنداخرر . 

. ی مرتیرهتزر  ر  یرت سرنودیتمههرتب قور یقیا سن مرت  هروتر اسر  متینرد تت

هرردا از ایررا لرر وهر هررنتخ  و هبررش اقررالا از هرررن و هررتعناب ایررناب 

ولررر هررورسی تیه در ای بررت  سبرریتری از   بررترا  ندیررد  لرریر از اسررال  اسرر  

هرت. از ایرا رو سر  متینرد ی ر ا لیردا یورت  سنمرت یرت و ود دارد و یت  سناینده 

ه یرت  افرنادی لیر رو سرنای هرنتخ ا هرتعناب ایرا دوره  ب اسر  هر  نوت راه 

هه  برتر منظرو  سردایوت منبرو  اسر  را نهرن هنری   هره در ایرا میرتبا میرساب 

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

سرره زر  رر  و هررتعن دایبرر ا وی و تررته میررساب اقچینررتب مررت سبرریتر  بتتهررت

رن دایبر ا ایدآ اس  متیند هرتعن دایبر ا داریروخ هیتمن رر سره سرزش هر

سی ر از ه یزه سیب وبا برنا هره سرن مرت  هروتر ییبر  هره  یرت داریروخ  نورت 
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ای را داده اسرر  یررت اینورره وی مرر ا ه یزرره را ییررس فنمررتب یوهرر ا بنرریا ه یزرره

در سنخرر مروارد هر  اقالعرتت مرت  نورت در حرد نهرن یرت    خود فنموده اس .

هنتسرتب و هرن . ابن ادسر اسر  هره یویبرنده یرت سرنایندة  ب یرت مریرو  اسر 

هرررن در ایررناب ستسرر تب سرره  حقیرر  و م تلررره   ةدای ررچنداب سبرریتری درسررتر

ایرردا ایررد و مقررت ت و رسررت ت تویررتتویر در ایررا سررتره یوهرر هلنداخ رره

 امحچررد  قررر سوررترا سرروی ا هچنرروب  زارا سنوییبرر ا هنینرر  ا تایرردین 

 محبا اسوالقتسچر و اسوالقتس  اسچتعی  لور.

ا وزب هجررتیررن ایررناب ستسرر تبا سررنودهتی مررتیویا هررکلیااد    هاا  هواژ

 .هتی ایناب ستس تبزستبخنیتتنابا 

 مقدمه

سررت سنرسررر اسررنتد و  بررتر مو ررو  سرره  ررت متیررده از ایررناب ستسرر تبا  بررتر منظررومر 

هرتی ایرناب ستسر تب و سرنایندتتب  یرتب را ن رواب  یورت را ییبر یا هرریتسی  هه مرمر

هنتسرر   زیقررا زسرتب م تلررتت زسرتب قزر  . سرنییس ییبر یا هرتعناب ایرناب دایبر

هنرنی و هرررنی. سررد زسررتیر  سررد تیر وسرر وصرری،را یرنرر سررد زسررد  دارداررد دو سُ

 ة  هنررد. مقتیبرریزررد هنررنی  یسرر  هرره یرر  لیررت  زسررتیر را سرره ابررناعررتمیر  در لررر

هنرد  رت را فرناه  مررامورتب ایرا هرتی هنرد و ارولرتیر هرتی هرتخد در زسرتبالگو

امورتب ییرس و  ستزسرتزی هنری  هرت را  رت رسریدب سره زسرتب م ر نآ اصریرزستبس وایی  

ایررا  قزرر هنررد. هررتی هرررن منظررو  و یرررن هررتعنایه را فررناه  مرررهررنتخ  وی تررر

زسررتب هررتعنایه در هرررن و هرره در  وامرر  هنررد و ارولررتیر ا یررتسی  در مررر  مقتیبرره

الوه سررن عرر ولرررهررتعنی داهرر ه  ةصررالحی  م یااررتیر سرروده هرره ایگیررساخ یررتر و 

وظررتید دیگررنی از یرروا موسرردیا لی ررگویر  و مررداحر ییررس  دارا عورردهسررنودب

هررتی رقررسبرر ه سرره ی ا واژتررتب م ،ررتو رسررنای م،وررو  هررتعن از ایررا رو ایررداسرروده

هنبنرد مردارآا لناهنرده » و رود داهر ه اسر . هندیردم ،تو ر هه هرتعناب ای،رت مرر
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لریر از اسرال  ا از زمرتب هنرد در ایرناب و تویتتوب اسر  امرت هچره بیرس بتسر  مرر

«و ررود داهرر ه اسرر .« یرر   نیررتب هرررنی لونرتور»متدهرت  ررت لتیررتب هررتر ستسرتییتب 

زسررتیر  ی ررنیا ابررن هرررنی خررتیوادههوررا ریرر  ودا( ۷۵: 1۳۶۸)سرروی  و فررترمنا 

هررتعناب س تی ررگن اسرر  و زر  رر  و  اب موسررد اسرر  هرره سررنودة هنررد و ارولررتیر

  وامر در  سرنور خرود اهروره مرسدا اسر .سر  هره س تی رگن ا یهتعن و  ییس موسد

ای مروروبر سروده حنفرهو یتف ره هند و ارولرتیر هرتعنی از لردر سره لبرن ای قرت  مرر

هررتی خررت  مریررترهرره از از لتیگررته ا  چررتعر و  مرروزخ ستیررد  اسرر . هررتعناب

هررت در مدیحررهسودیررد  ررت س واینرردا فنمتینوایررتب را خرروردار مرررسررنایرردا سرروده هررتعنی

ستسرر تب هرررن  امررت در ایررناب  یوررت را یورروهر هننررد.هررت یتمرره یورروهر یررت در سبرر تیند

هنتسررتبا وزب هجررتیر راا وزب مو ررود در عنوضررر و ررود یداهرر ه اسرر  و ایررناب

ایرد. اع قرتد ایرد و سنخرر ییرس لتبر  سره وزب ضرنسر سرودهاهرتر  ب دوره  مرنفر هنده

هرره  هرررتریا ایررداهررت مرروزوب سرره وزب ضررنسر سررودهسررن ایررا اسرر  هرره اهرررتر ی رر 

اهررتر تتهرتب هره  درحتلیوره ایرداسرنای رلرد منتسرش موزوب سه وزب ضنسر هب ند

 تایررد منتسررز ر سررسررن وزب هجررتیر سررنوده هرردهو هررتی خررود زر  رر  اسرر  سررنوده

ا هت ول،رریررسرره قررور هیررر  رررداد هجررت و دریرر  ( ۷۳:  1۳۹۵)هررتمزیاا  رلررد یرردارد.

(. هرررن هالمررر 4۶: 1۳۹0 اهررتی منظررو  اوسرر تیر اسرر . ) موزتررتراسررتس یوهرر ه

یره  ییبر ا یرنرر  روهن هررنهررن   روهن اصریروزبا و رود موزوب اسر  ولرر 

سرر . امتیررها عناررن خیررت  و  ارروینتنی در عنتصررن ظررتهنی و یظرر  سیورره در دروب

ترهرتی روایرر و ایرواا م رید سرنود هره لتلرش مروزوب  هند و ارولتییتب  سنای ت،

هرت و ایرا سرز  سره ویر ه در ییرتیر هندیرد.ییس یداه ند از بنیا سزور اسر ،تده مرر

 هرود.سر  دیرده مرراسیرتیر فاریو و عرتلر  ییتزمنردهرتی عزرتدی هره مناس  و  ییا

سرره  هرررن و هررتعنی در ایررناب ستسرر تبا   یررتاینورره  سررترهدر (1۷: 1۳۹4)مینفینایرررا 

د ای مبر ق  سره یرت  قزقره هرتعن و رود داهر ه اسر  یرت یره ایردهر  ندیرقزقه متیند

هرتعنابا  ردای از هرتر  ةقزقره مبر قیر سره یرت  قزقرو رود  ارور  و ود دارد زینا



 75  نخستین شاعران ایران

امررت سرره  مررت از  ب اقالعررر یررداری . دسرر  هرر و یررت دهرروار اسرر   هچررر رام ررگنابا

 ررواب و ررود هرررن عتمیتیرره را در  ب دوره یچررر هررواهد و لررنابا سبرریتردلیرر  و ررود 

 هررتیر هرره الگرروی هررترظررتهناچ بوتمررههچننرریا  فویویررتت و متینررد .ایوررتر هررند

هررتب سرره اوزاب اهرررتر م،قررودخ سرروده اسرر  سررتسقه یمبرررودی مررنوزی در هررتهنتمه

اوزاب اهرررتر عتمیتیرره هرره در اد  رسررچر ستسررتیر و  رسرریده اسرر  عتمیتیرره مررر

وزب رسررتعر هررتمالچ   عررالوه سررن  بفنهنرر  یجزررت و درستریررتب اهچی ررر یداهرر ه اسرر . 

 سرتب عروا  و هودهرتباز ز االچرجر در  یقر  هرده  حوتیر  سرن اسرتساینایر اس  و 

 یسررومیا قزقرره یتمرره  نبررن( امررت در  ۹۶: 1۳۸۸زریررا هررو ا )اسرر .  تنف رره هررده

داینرد و ه ّرت  ریرسا ه ّرت  محتسرزتتا اقزرتر و هررنا و منجچرتب مند  را ه ّرت  مرر

 مرده اسر :   رتری  سیبر تبدر   (20: 1۳۹1نرد.) راهرد محار ا یدارا داخ   ب مرر

از «.  ررتب سررنود ستزت، نرردی سرره قنیرر  خبررنوایر ررت لترسرریتب سودیررد سرریا لرریر ای»

ییررس ضررز    ررتری  سیبرر تبهررتی ستزمتیررده از ایررناب ستسرر تب هرره در اهرررتر و سررنوده

اهررتره هررند هرره زر  رر یتب  ب را در    ررودة « هنهرروی» ررواب سرره سررنودهررده مررر

 خوایدید.سیب تب مر

  هره دایریاز سوی دیگن هررن سرت سرن  هر،تهر ار زرتقر  نگت نر  دارد و مرت مرر

داهر ه اسر . از  یجرت  ایویر ه در فنهنر  ایرناب ستسر تب  تیگرتههر،تهر  ایا سن  

 ایناییرتب اایرنابا هچرواره هرال  سرت یروعر لداسر  هچرناه سروده اسر هه در سنزمیا 

 غرروخ سرره روی خرر  خررود  رودایررر هچبررتیگتب میررتب و  دین ررن از دیگررناب 

سرینه سره سرینه  بر  ویبر  سره یاید. ح ر سرنودهتی مقردس دینرر خرود را ت وده

دینرر خرود را ییرس سره ضرز  و یگتهرداری سرنودهتی غیرن مبروولی  اید وای قت  داده

را سررنای ضررز  ایررد و لیرر  هررتی لررتر ر و خنیررتتناب ستسررتیر سرر ندهحتفظرره توسررتب

سره م تلرش دول رر و حوروم ر  یوهر ا م وب دینر هه ل ر وایه اع قرتدی داهر  و یرت

هرت  دینرر هره هرترسند استسرر  بغیرناهررتر ا سنیوهر  دیا هرن سردس  تنف نرد. 

(44: 1۳۹0در ادسیتت ه،تهر مندمر اس  روها اس .) موزتترا
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هررت و سررنودهت از هرروروخ یررتد  ررت زمررتب او در داسرر تب:»یویبررد تسی،رروب مررر

هرتی  رتری سروده هرت روایر چتیرد هره ایرا داسر تبیهده اس  و تویت بنیا مررمر

. «بن اف ررتده اسرر ؤییررس مرر اردهررین ستسوررتبهتریتمرر  هرره ح ررر در لتیرردار سررتخ ا 

هرتیر اهرتره سره سرنوده 2۵سنرد  4 و سیرر 1 سنرد 2 هچننیا در ه ت  یور  سیرر 

: 1۳۹1)راهرد محار ا خوایدیرد.هنده اسر  هره سرنستزاب در سر تیر هروروخ مرر

هنرن هچر  سرتزی در هررن  و سرت م،ورو  ت  و ره سرههتعناب هنرد و ارولرتیر سر (.12

لنداخ نرد و سردیا منظرور سرت اسر ،تده از سرنودب هررن مرر تیرهنتسر سه ستخ ا واژه

سر  اهرتیر متینرد یجرتری و ستفنردتر صور خیرت  از اصر الحت ر هره خرت  لی ره

هرتعن هنرد و ارولرتیر زسرتب هررنیا هریوه  از دیردلنداخ نرد. سه  فنینر هررن  مرر

و   مردس رچتر مررهررن هرتی  رنیا وی تررسیتب هتعنایها سز  وا  و م ررتلر اصریر

در یرررن  جیررر  و هرر  در هرررنهرر  هرره وا یررر  سررز وزب  نوررت وی تررر  ب یزررود. 

یتف  و سه یرتری  ب یررن از حتلر  روایرر سیرنوب  مرده و سره زسرتب هررن یسدیر  مر

را مقتیبره هرند اوسر ت هرتی  رواب تتهرتب و ه، مررهد. سنای سیرتب ایرا  ،رتوت مر

هرتی ادسرر و ایرواا  رایرهت یررنی هرتعنایه و در هرن دهرهه تتهتب هرن اس  و ه،ر  

(.1۹: 1۳۹4)مینفینایرا  سه هتر رف ه اس .

متیه سبریتری از  ینره سره عنرواب هررنا امرنوزه سره دسر  مرت رسریده اسر  دروب

سی  ن سرنودهتی دینرر اسر  و یره سرنودهتیر هره سرنای سیرتب عواقرد ایبرتیر سره 

 ر ر و هرتی زر  ر  و منرتب زر هو  امنوزیا سنوده هرده ستهرند. متینرد سرنوده

هررتی  تمتسرر  حورری . امررت در ایررا میررتب ییررس مررتیر و هررتتندایر و ییررس لی ررگویر

دینررر یداریررد و سرره هرررن سرره مرنررتی  امررنوز  ةمتیررهررتیر هبرر ندا هرره دروبسررنوده

 رریبین یزرروده  نیررد. هنبنررد هرره هررتید ترر ر زمررتب در   رروّر و رهررد  ب سررریسدیرر 

هررت و  ینرره توسررتیتب ها ایدرزیتمرریتدتررتر زریررنابا درخرر   سرروری اسرر . هچنرروب 

خوایدیرد و ییرس  ب الحرتیر هره سرنای سترسرد و و رام گناب سنای هرتهتب و مرند  مرر

 ررنیا سنخررر سوررنا  تررور را لرردیچر هننررد.یویبررت در عوررد خبررنو لنویررس نهررن مررر
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سرت خد قزقره عرتلرا از  ب  ور  هره هررن هرت اینایرر داینرد.مررزستب هتعن فترسر

چرناه اسر  و هچننریا سره دلیر  ار زرتقر هره از یظرن در یوتی  سرت درو  و مزتلنره ه

ایررد و یداهرر ه هرررن روی خوهررریبررز  سرره وزب و موسرریقر سررت خنیررتتناب داهرر ه 

ظتهناچ سه هچریا سرزش سروده اسر  هره سرن قزر  یر  میخر  م،قرود ر هره صرتحش 

هنررد یرر  موسررد  ب زمررتب یررتمر  نرسررتد سررا زرا  رر تب ا ر از  ب یقرر  مررر الچرجرر 

را منتسررش هرریب لتدهررته یدایبرر ه  تعنی منرر  هررنده اسرر  و  بسوررنا  تررور را از هرر

ایا قنز فورن خییرر هرزته  دارد سرت قرنز فورن قزقره عرتلر در ر  لردی  هره  اس .

 (.۷۵: 1۳۸۸. )زریا هو ااید منادا سیوترترهتعنی را هتری  یقر هنده

ی سره هننمنرداب ددایی  هه سردهت در زمرتب خبرنو لنویرن  و ره سبریتر زیرتامت مر 

در ادامرها سرن اسرتس  برتر مو رود ا سره  هرده اسر .ییس خنیتتناب و رام گناب مررو 

هنتسررتب و  ررتهنوب ایناب لررندازی .سنرسررر یررت  و  بررتر ییبرر یا هررتعناب ایررناب مررر

هنتسررتب سبرریتری درسررتره هرررن و وزب اهرررتر ایررناب لرریر از اسررال  سرره  حقیرر  هن 

ایررد. از میررتب سررتره یوهرر ه ایررد و مقررت ت و ه ررش تویررتتویر ییررس در ایررالنداخ رره

ایررد هنتسررتیر  هرره درسررتره وزب هرررن در ایررناب ستسرر تب سرره  حقیرر  لنداخ ررههررن 

(ا 1۹۵۵(ا  توادیررت )1۹۸4(ا  زار)1۹۳0(ا سنوییبرر  )1۹۵0 ررواب سرره هنینرر  )مررر

(ا و ا. هوییرر  اهررتره هررند هرره در مقررت ت تویررتتویر سرره سنرسررر 1۹۷۵او ررتس )

دو ت، ررتر »مررنی سرروی  و  ررورر فررترمن ییررس ه ررت   ایررد.وزب هرررن اینایررر لنداخ رره
را سرره لیرر   حنیررن در  وردیررد هرره در سررت   « درسررتره خنیررتتنی و موسرریقر اینایررر

 وس   سوساد ستهرر سره فترسرر  ن چره هرد. مرنی سروی  هچننریا در زمینره  1۳۶۸

هررتی مررتیوی را  ررنیا سررنودیتمهمورر   1۹۵4ادسیررتت مررتیوی  حقیرر  و در سررت  

و  اَیگَدروهرررنتبهرررت  ق یررر  و  ن چررره هرررند. ایرررا سرررنودیتمهسنرسررررا لنابررر ا 

اهرررتر لررتر ر و لترسررر میتیرره مررتیوی  1۹۷۵یررت  دارد. سرروی  در سررت   هَویَرردتچتب

را هچررناه سررت م رروب منرررور من  ررن  مسامیررنهررتیر از در سرر تیر ایررسداب مررتیوی و لررتره

وعزررتس الزررت   «هرررن لویرروی و هرررن لترسررر لرردی »هررند. هنیبرر ا سرراا  ر ررور 
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( را یوهررر ند. ده رررن محبرررا 1۳۶۳«  )هررررن و موسررریقر در ایرررناب» هررر یتیر 

( سرره م تلررره و 1۳۷4)هرررن در ایررناب لرریر از اسررال   اسوالقتسررچر ییررس در ه ررت 

سنرسر ایا مقوله لنداخ . 

 آنگ رس

هرتی مورخرتب یویرتیر ابن مو وسر از زسرتب مرتدی در دسر  ییبر . امرت در یوهر ه

هرت و اهررتر ایرا دوره هرت ا لارهوت  سره داسر تبهچنوب ه سیرتسا دینروب و هرنود

اهررتره هررده اسرر . سررنای یچویرره داسرر تب ع رر  اسرر نیتیگتیوس سرره زرینیررتا میورره 

 رواب یرت  سوتهت و یتهرت  متیردب وی و داسر تب غنرتیر زریرتدرس و و اُدا ری  را مرر

( هچننرریا هررواهدی ییررس و ررود داهرر ه هرره خنیررتتنی ۵: 1۳۹1سند.)زرهررنتسا 

یررناب لزرر  از دوراب اهرروتیر ییررس و ررود داهرر ه اسرر . در غررن  ای در احنفرره

تویرد هره سنسنهرت ییرس مرر  یویتییرتب عرتدت داهر ند در ربرتی لتدهرتهتب  ی یوس مرر

سرند  وازهتی هتیبر ه سیواینرد. وی سرت اسر نتد سره ت، ره دینروبا  یگرترس را یرت  مرر

ه از امررت هررورسی تی هرره خنیررتتن سررسر  دوره مررتد و هررته  سرر یت  سرروده اسرر . 

هنری . و ییرس  یگترس ابنی سه  رتی یچتیرده و مرت  نورت سره ت، رة مورخرتب اسر نتد مرر

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

تسی،وب ر روا هرند  هره ت، ره اسر  هروروخ  رت  خرنیا روزهرتیر در داسر تب و 

(۵0:  1۳۶۸هد.)سوی  و فترمنا  واز سنوده مر

 پیروانشزرتشت و 

ای هره  رنیا یوهر ه رواب ییبر یا هرتعن اینایرر دایبر . هورازر   ا لیتمزن را مر

هررن و » سره مرنرر 2واژه تتبرت وسر ت تی متیرده اسر  تتهرتب اسر . در ااز ایناییتب سه

2 . gāƟā 
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اسرر . تتهررتب منظررو  سرره یظرر  هجررتیر « تنوهررر از سررنودهتی ییتی ررر» یررت« سررنود

د هررسار سررت  لرریر از مرریالد اسرر  و سررنوده خررود زر  رر  اسرر . زر  رر  حرردو

 اوسر تهت سی رر از و یبرا هرنده اسر . تتهرتب سی رر از یبرامبیو زیردتر مرر

از هره سر  ا هرتهرتت از یبرا 1۷فار  دارد. تتهرتب هره یرت هچرتب  هتت ۷2س ا ا

تررته  ییررس تتها بوترتررته و لنگاصرر ال  دوتررتها سرره لررنگ تررته   رروی  هررده اسرر .

هررتیر هرره درسررتره تتهررتب ت یظررن سرره لرر وهرستزمتیررده هچرریا واژه تتهررتیر اسرر . سرر

هرره  مر قررد سودیرردستر ولومرره  هچنرروب سنخررر ایجررت  هرردها دو دیرردتته و ررود دارد:

سررنای  ررنویگ و  زییررس دیررا سررنوده هرردها درحتلیورره  ابررنی  رییچررر اسرر  و تتهررتب

زر  رر  تتهررتب را  نوررت در سرر تیر و سسرتداهرر  اهررورامسدا  مر قررد سررودهومزررت  

ب از هرن یروا مورچوب  سمرر و امرنی سره دور اسر  و  نزره م تلش تتهرت وسنوده 

 (. ۵0: 1۳۸۵)اسچتعی  لورا  ستقنر و اهنالر دارد.
 و۳۵) هتا ه،رر   ررا ی رر  یررت  دارد هرره ه،رر  هررتتاسیررر دیگررنی از یبررا

فارر    یررت تیررند. هررن هررتت یرر  هررندهمررر ( را در سررن41و 40و ۳۹ و ۳۸و ۳۷و۳۶

هررت عینررتچ  وررنار  ن یرر  از هتتهررود و یرر  سنررد یوبررتب در لتیررتب هررمحبررو  مررر

هده و سره ایرا خرتقنا ه،ر   را ی ر ا سره هرو  یر   ن یر  سنرد سرنوده هرده 

 وایررد سررنوده هررتا هچررتب زسررتب تتهررتیر اسرر  از ایررا رو مررراسرر . زسررتب ه، 

سوویرتآ مر قرد اسر  هره سناسرن ه،ر  هرت از  .زر    یت یورر از لیرنواب او ستهرد

  روی  ه ر  هجرت از   سروده و هرن سیر  منظرو 41هرتیا  ۶ رت سنرد  ۳۵هرتیا  ۳سند 

افرسوده  و وزب  ب خرنا  هرده  و سره  ابهرتیر سردواژه سره مرنور  اس ا امرتهده مر

(.۸: 1۳۸2سه دس  مت رسیده اس .) مینفینایرا  هنویرهو  

 مغ ن زرتشتی

هررت دهنررد. ی رر هررتا سیررر سسرتررر از اوسرر تی منظررو  را   رروی  مررری رر 

سداب هورا متینرد می رناا  یتهی رتا سورنا  هره سره زسرتب سنودهتیر هب ند در سر تیر ایر



80  پژوهشنامه فرهنگ و زبانهاي باستانی، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1399

 ررن از تتهررتب اسرر . واژه ایررد. امررت زمررتب یگررترخ  یررتب  دیررداوسرر تیر سررنوده هررده

ی ر  سره  رتی متیرده  21اهنروب  یَ   سه مرنرر سر تیرا ییرتیر و لنسر ر اسر .

هرره هچرره سررنوده منررتب زر  رر ر اسرر  ولررر هررورسی تیه یررت  سررنایندتتب  یررتب را 

 .  یررتب سررت نو  هررتعنایه و قزرر  ل ی،ررر هرره داهرر ند سرره خیرر  بنرریا دایررییچررر

 ندیرردا سررنودهتیر در سرر تیر و سسرتداهرر  ایررسداب هوررا ایررناب لنداخ نررد و سررر

هررتا رویرد. در ی ر منرتب زر  ر ر در زمرنه ییبر یا هرتعناب ایررناب سره هرچتر مرر

خررود  هررتیهررتی ستسرر تیر لرریر از روزتررتر زر  رر  و سررنوده ی،یقررر از سررتور

هررتا لتلررش و در میررتب  ب هررت منظررو  هبرر ند ررواب یتفرر . ی رر ر  رر  را مرررز

هود.سند یتف  مرسند و  نهیش ن ی 

 کتیبه داریوش ش ه هخ منشی

هندیرد در هساره ییب  لریر از مریالد در  نرو  غنسرر ایرناب لزرتییر زیردتر مرر

سر از ت، نرد. زسرتب لترسرر ستسر تب هرتخه  نروهه سه زستب لترسر ستسر تب سریا مرر

هررتی زسررتب اینایررر ستسرر تب غنسررر اسرر . سنخررر عزررترات و  نهیزررتت سررن  یز رر ه

هررتیر هنتسرتب لرترهلترسرر ستسر تب لحنرر هرتعنایه و مروزوب داریرد. سنخرر از ایرناب

ایرد. متینرد ا.هوییر ا ایرناب هرنتس  لچرتیر هرت را منظرو  دایبر هز ر هیاز ایا سن 

 ه داریروخ را هره سرن هروه سیبر وب یز رسر وب دو  از سرن  ۷۶و ۷۵و  ۷4هتی س ن

( ایررا ل ررره هجررتیر 4۸: 1۳۷4یویبررتیده هرردها  هرررن لنداهرر ه اسرر . )اسوالقتسررچرا 

دایری  یوهر ه هرت در  ب رعتیر  ی رده اسر .  یگویره هره مرراس  امت  برتوی هجرت

هتی ایا ه یزها سینتیر هبر ند از زسرتب داریروخ هرته هیتمن ررا امرت در اینوره  یرت 

ا ایرا هیچرتت را سرن زسرتب  ورده اسر  یرت اینوره سره فنمرتب اوا عری داریوخا خرودا

 رواب داریروخ را سره ایرد  ندیرد اسر . لر  یچررایا سینتب یوه ه و لنداخ ره هرده

ای اخ اهررترهیقرریا در زمررنه هررتعناب ایررا دوره  ورد و  نوررت سرره یررت  او و ه یزرره

هرت نره در ه یزره ی هرود.هنی  بنا هه تته در زمرنه  برتر منظرو  سره  ب اهرتره مررمر
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هرردها م تلررش منسرروی سرره سیتسرر  و حوومرر  اسرر . امررت موفقیرر  ادسررر ت، رره مررر

ای دول رررا هررتی زسررتیر و مح رروایر سررن  یز رر هداریرروخ عیررر رغرر  محرردودی 

تیررندا از مزتلنرره لتسرر  سرر تیر اسرر . یویبررنده لحنررر صررتدلتیه را سرره هررتر مررر

تهر  چررالت و هررت و هو ررهنررد و سررت دلرر  سیررتبا سررتدتر واژهخررودداری مررر

هنرد. هرن هرود  زرناب مرریونواخ ر  چالت را هه در  رتی  رتی ه یزره دیرده مرر

م نر هه سه یت  داریروخ یوهر ه هرده اسر  سره خروسر قرن  ریرسی هرده  و هرتم   

 (۶: 1۳۹1مقدمها سیر اصیر و مؤخنه اس .)زرهنتسا 

 ن میش عران ب

و  ایدر  نییررن هرردهدبررتهرره هررن دو  درخرر   سرروری و  یتدتررتر زریررنابدو منظومرره 

لترسررر میتیرره هبرر ند از دوراب اهرروتییتب سرره  ررتی متیررده  ای از زسررتب لررتر ر و میررسه

سر  میرتب سرس و ییر ا منظررو اای را هره منررتظنه درخر   سروری  اسر .  سنوییبر 

ای اسر  دینرر ر لویروایر  سره ییرس منظومره  و حچتسره یتدترتر زریرنابدایب ه اسر . 

حچتسرر هره  ر اسر م نر یتدترتر زریرناب تر ر)اهروتیر(.زستب لترسرر میتیره از اصر  ل

از یرر  رهرر ه سی ررر   اح چررت چ . یررد ررنیا یچتی ررنتمه اینایررر سرره هررچتر مرررهوا

هررتی لررتر ر  ررت دوره ستسررتیر سرره توسررتبهوهررر هرره سرره اسرر  هررتی اینایررر حچتسرره

سرره دسرر  از  ب  ورر  هرره  ومو ررو  هررده  زمررتب و در  ب هقرور هرر،تهر زیررده متیررد

ریرر  و سررویر از  هاایررر از حتلرر  هرر،تهر سرره صررورت یوهرر تری در  مرردموسررداب این

دیررا مسدیبررنتیر تنف رره اسرر  ولررر رو  لویرروایر  ب هچننررتب مح،ررو  متیررده 

 هررتهنتمه ت  تسررزرهررتا ایررا منظومرره در سنخررر یبرریه (۵2: 1۳۹0اسرر .) موزتترا

  موضروا  با  نر  میرتب ایناییرتب و  وراییرتب سرنای  یریا زر  رهره  هودمر خوایده

مررورد لتفیرره  1۸ا یتدتررتر زریررنابای درسررتره او ررتس در مقتلرره و وزب  ب هجررتیر اسرر .

هرت سره  رس یر  هره ایرا لتفیرههنرد اضرتفه مرو  هندهماناا ایا منظومه نهن  24را در

در  ایرردرز دایتیررتبهچننرریا ل ررره ای از  مررورد در هنتسرره افرررت  اخزررتری و ررود دارد.
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مرده اسر  هره دارای سرز  هرتعنایه خرو  و م وب لویوی ویناسر ه  تمتسر   سرتیت  

هررتی لترسررر میتیرره دیگررن سرره مررنور دبررتر مق،ّررر اسرر . ایررا مرر ا ییررس هچنرروب مرر ا

هرت حر ا هرده هرتیر از سروی یویبرندتتب هرده اسر ا ترتهر سنخرر واژهدتنتویر

 غرتز « ایردر تیورتب» و تتهر واژتتیر سه م ا افسوده هرده اسر  و هرن سنرد سرت عزرترت 

 توادیررت از لترسرریتب هنرردا مرر ا لویرروی  (Henning, 1950: 647)هررده اسرر .

هررتی ه رر  هجررتیر را منظررو   دایبرر ه و  ب را سرره هررو  ماررناا« سررنود ایرردرزی»

(Tavadia, 1953 : 91)ستزستزی هنده اس .

 یویبررد:( مررر1۳۹0) «  سررت هرررنایتدتررتر زریررناب یرررن  ررو» موزتررتر در مقتلرره  ژالره

ای ای یچتی رنتمه  سرت هررن اسر  و سره تویرهاا یررنی  رویتدترتر زریرناباز دید مرا »

و  هررتهررتی هنررن یچتی رررا از لزیرر  سررتخ  و لنداخرر  صررحنهسرر  سررت وی ترررا

هررتی لونمتیررتب داسرر تبا  وصررید یینوهررت و غیررنه. در ایررا ستفرر  ا هیارری  سررتزی

دهررد و بنرریا  نهیزررر یوررر از خررود را ی ررتب مررر  نهیررش یظرر  و یرررن هررتمالچ

هرتی خنیرتتناب  یرد. در روایر هند ییرس سره هرچتر مررهتی سن ر هتی یچتیروی تر

هرر   هررتهنتمههررتی هرر  ایررا هرریوه مرچررو  سرروده اسرر  و  ررتی  ب را در یقررتلر

تویرد هرت را سره یررن مرر واب دید. سه ایا صورت هه توینرده یرت یویبرندها صرحنهمر

 (. ۵4: 1۳۹0) موزتترا  « یند.و در میتبا هن هجت  ز  ستهد  م تلش سه هرن مر

اهرررتر سی رر ن  برر  و  ینرره سررتلر متیرردهییسرره لویرروی در دسرر   زیررتدی اهرررتر 

هررتی منرررور  ررتی دارد و سرره دلیرر  هرره در میررتب ایدرزیتمرره اسرر  رییچررر و اخاللررر 

هرتی خر  لویروی و عرد   ترتهر یبریه یویبرتب در هنگرت  یحوه یگترخ و وی ترر

گررن برروب ییبرر . از سرروی دی ر سررتیهررتر یبرریه سررنداریا   رریید  یوررت از یرررن 

ایررد ستزسررتزی صررورت م رروب لویررویا در مررواردی دبررتر  هرر، گر و  اررحید هررده

سینیررد از سررنایندتتب ( امررت هچتیگویرره هرره مررر4۹ هچررتبا) اصرریر  یوررت م ررو  اسرر .

 رواب ایرا  برتر را در زمرنه  برتر منظرو   یتب هیچ اقالعر در دس  یداری . لر  مرر

یب . ب دوره دا ةیت  و یتهنتخ م ری  سه هتعناب سر
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هرن دیگنی ییس هه سه خر  فترسرر یوهر ه هرده ولرر هر  از یظرن زسرتب و هر  از 

یظن وزبا  ب را ستیرد هررن لویروی سره حبرت   ورد  سرنود    روده هنهروی اسر  

یرروا دیگررنی از اهرررتر لویرروی ییررس   مررده اسرر . اح چررت چ  ررتری  سیبرر تبهرره در 

رت لویروی  یورت ایرد ولرر صروهرتی عتهرقتیه سرودهو ود داهر ه اسر  هره منظومره

اصر  لرتر ر و لویروی  هره ل ررتچ ویر  و رامریادر دس  ییب  متیند منظومره  فرالچ

ه،رر  هررتی هررتی فنهنرر  دوره ستسررتیر در منظومررهداهرر ه اسرر  و اتررن سرره ستز ررت 

 روایی  ایرا فنضریه را ییرس  و ره هنری  مرر وامر  و عر راو  خبرنو و هرینیاا لیون

 دلیر  اینوره برنا اینگویره ایرد.ر داهر ههرت ییرس اصر  ستسرتیه  م ن  هنی  هره ایرا

سرن  هر،تهر در  ایرا اسر  هرهایرد یورر هرتی سررد ینسریدهاهرتر لویوی سره دوره

روحرتییوب و دسیرناب دیگرن اینوره و سبریتر اهچیر  داهر ه دوره ایناب لریر از اسرال  

و  مرر یوهر ندهه اه  لی  سودید  نوت  برتر دینرر  و یرت اسرنتد دول رر و ال ارتدی  را 

لنداخ نررد. از سرروی دیگررن  روار سرره ضررز  هرررنهتی سسمررر و رزمررر یچررر دیگررن

فترسر دری و رو سره فناموهرر ت اهر ا زسرتب و خر  لویروی ییرس سره ایرا موضروا 

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

و عیر  عچرده دیگرن ایرا سرود    اف تدید و یت سه لتلرش هررن عنوضرر در  مدیردیرو

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

 ارهررتی اسررالمرا ایررا تویرره اهرررتر از رو حررنی   یررت هرر  اهچیرر  هرردب  ب در دوره

(۵1 -۵0 :هچتباف تدید و منحان سه مجتل  اهناا هدید. )

 ج م سپ حکیم 

از لی ررگویتب هررنتخ ه هررده هرر  عاررن زر  رر  و  سنررتسن منررتس ا  تمتسرر  حورری 

 سینررر هررنده سررود.لرریر سدامررتد زر  رر  سرروده اسرر  هرره ح ررر مررن  خررود را ییرر

هرتی  تمتسر  حوری  اسر  سر  هره هرتم  لی رگویرا ایا منظومره  تمتس  یتمه

درستره هساره زر     و  ینره هره لر  از هرساره ییبر ا یرنرر هرساره زر  ر  یرت 



84  پژوهشنامه فرهنگ و زبانهاي باستانی، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1399

را   تمتسرر  یتمررهسنوییبرر ا  دهررد.هرریدر مررته ر  مرررهررساره اوهرریدر و هررساره او

 او تس  ینا منظو  سه یظ  ضنسر. منظو  سه یظ  هجتیر دایب ه اس  و سو

 کتیبه ش پورش ه اول س س نی

در دروب غررتری در حررت ر  سررتدا یسدیوررر منودهرر  فررترسا هررتلور او  ستسررتیر 

 ۳2اسرر  هرره در ای سرره دو زسررتب فترسررر میتیرره و لویرروی اهرروتیر یویبررتیده ه یزرره

ای سرره یررتدسود  ب هررتر سرر ن اسرر  و هتلورهررته از  ینایرردازی خررود و سررتخ ا ی ررتیه

هررتیر دایبرر ه هرره هررتی لتیررتیر ه یزرره را هرررنتسا  چیررهب یرردر. اسرر  تسارهررر داده

سررا و ده ررن محبررا اسوالقتسررچر ایررا هررن سرر ن ه رر  هجررت دارد هنبنررد هنیب ا

  روابا ه یزره  هرتلورتس مرربیظرن  یردر اید. امرت در صرورت لر ینف ایظن را ی  ینف ه

را در زمررنه  بررتر منظررو  سرره هررچتر  ورد.  ظررتهناچ هررتلور  نوررت فنمررتب یوهرر ا بنرریا 

دایری  و ایرا ه یزره را ای را داده اس .  امت از  یجرت هره مرت یرت  یویبرنده را یچرره یزه

 سیتوری .ر زمنه  بتر منظو  د ب را  هنتسی ا یتتسینی  یت سه یت  ه یزه هتلور مر

 گوس ن ن

در دوره لتر را هرتعنی و یوازیردتر سرت هر  ادغرت  هرده سرود و تنوهرر سودیرد هره  

هررتی غنررتیر و رف نررد و سررنودتررنداب از  ررتیر سرره  ررتی دیگررن مرررهچتینررد دوره

یواخ نررد هرره ایررا تررنوه خوایدیررد و سررتز مرررحچتسررر مررورد عاللرره مررند  را مررر

توسررتب در  م چررتیس یزررود.« وسررتبا خنیررتتنت»توسررتیتب یررت  داهرر ند. عنررواب هررتعن از 

ای سررتزی روزتررتر لتر وررت و هچبررتیگتب ای ررتب  ررت اواخررن عچررن یقررر لتسرر  مالحظرره

هررنده اسرر . توسررتیتبا سررنتن  هننررده لتدهررتهتب و ییررس مررند  هوبرره و سررتزار مر

سودیرردا در درسررتر صررتحش ام یررتز و در میررتب مررند  محزررو  سودیررد. در تورسرر تب و 

توا یوازیرردها ضررتس  سررناا قنسلررندازا داسرر تبیتف ررها یوحهمرررسررس ا هررن دو حوررور 
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ن زمتیره خرودخ سروده اسر . موسریقر و هررن  دس   وردهتی عورد ستسر تب و م،برّ

ای هره یر  هرتعن در دوراب لتر وت سبیتر  نگت ن  در هر  ستف ره هرده سرود. سره تویره

هررتی ستیبرر  هچسمررتبا یوازیررده و م یاررد در یررواخ ا سررتزهت و  وازای مرررحنفرره

می یررد ستهررد. هررورسی تیه  تررتهر بنرردایر از بگررویگر  حارری  و  مرروزخ 

توسررتیوت یررداری  و هینگویرره مرردرهر در ایررا زمینرره سررتلر یچتیررده اسرر . لنواضررو 

اسرر  هرره توسررتیوت یررتتسین سودیررد هچرره بیررس را سرره حتفظرره سبرر ترید. اهنرروب  نوررت 

سره فترسرر میتیره و  یتدترتر زریرنابایدهر از هترهتی  یرتب سرتلر متیرده اسر . متینرد 

یتف ره ه تسر  لویروی: سیرر عچرده ه رت  هرتهتب هره سرت هتی منح  و  نییرنصورت

هره سره  ویر  و رامریاب   لوهر از  رداد یرتمریومرا از اصر  هرتی لرتر ر اسر   

 1۳۶۸هنّاتا دبتر  نیین هرده  رت سره هرو  هنرویر رسریده اسر . )سروی  و فرترمنا 

یر و ستسررتیر را در زمررنه ییبرر یا  ررواب توسررتیتب زمررتب اهرروترلرر  مرر(. 4۵: 

 هتعناب ایناب ستس تب دایب .

 ندیم ،رامتین ،نکیس  ،ب ربد

از  یجت هه توسرتیتب و خنیرتتناب زمرتب خبرنو لنویرس را در زمرنه ییبر یا هرتعناب 

اب را ییرس از ییبر یا هرتعنو یردی   رام ریا ایویبرت استرسرد  روابای ا مراینایر  ورده

 یوررر از خنیررتتناب لررن  وازه دوره خبررنو لنویررس .دایبرر  یوازیرردتتب  ب روزتررتر و 

هتی سترسرردا هچنرروب هچ ررتی روزتررتر اهرررتر و  نایرره. سترسررد سررود  (ا۵۹0-۶2۷)

. سررتدتر و روایررر هرررن او سررداب روی یررداخا رودهرررا سررتده و  رر ا  سودسررتمتیر

 میی ره و سرنودهت و هرتی دلو رر را سرت  ب اهررتر سرتده مررسود هه موسریقر و یروا

  فنیده اس .هتی سحنایگیس مرایه ن

هررتی مرنوفررر داهرر  هرره از میررتب  یوررتا  نوررت درسررتره بنررد هررت و  وازسترسررد  نایرره

هررتی مورر  اوا  وازی سرر  هرره سرره واسرر ه  با یچویرره  تررتهر داریرر . یوررر از  نایرره

زیدتر مو ن اسرزتب خبرنو لنویرس را یجرتت داد. ایرا  نایره را سرنای  ب سرتخ  هره 
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هررد هرره هررزدیسا سررترتر محزررو  او مررنده اسرر .  نایرره دیگررن او سرره هررته اقررالا د

درستره سه لتیتب رسیدب سنتی هرت  هرینیا سرود هره لر  از ه،ر  سرت  هرتر مرداو  و 

ای سرری  سن مررده سررود. لرر  از  ب یرر  سررتر دیگررن سرره درخواسرر  هررینیا  نایرره

خوایررد و ضررچا  با لیررره سررت هررووهر را  وصررید هررند و سرره خبررنولنویس یررتد ور 

ای سنررت هنررد. هررینیا ییررس در ا هررینیاا لیرررهخالررو  داده سررود سررنای میوررههررد هرره 

ازای ایررا  نایررها میوررر در یسدیوررر اصرر،وتب سرره سترسررد هدیرره هررند هرره او و 

 اخ در  ب سونر تسیدید. ختیواده

هرتی موسریقر اینایرر دایرر سرود هره دسر گتهاید هه سترسد ییبر یا موسریقر ورده

را «  دسر تب یسد فنیرد» ر ییبر  خرود سرت لنویرسا  نایرهرا اسداا هند. سترسرد در دیردا

 را«  سررزس ایرردر سررزس»و لرر  از  ب « تدسرر تب لن ررو فنخرر»  سررنای او خوایرردا  یگررته

خوایررد و یواخرر ا بنتیورره هررنویدتتب از  هنرر  زارا زار سنی رر  رودا از زیررن و سرر  

سنود او مج و  و سنمبر  هردید. سره ت، ره فندوسررا سره دسر تیر هره سترسرد در 

یررت  داهرر . « سررزس ایرردر سررزس»و « لیوررترتند»ا «راز فنیررد»یررا  تیگررته ارابرره هررندا ا

سر  هره  رت هنروب یوازهرگناب در سرس  هرتهتب اهرتیر  وریرده خبرنوایر سترسد لدید

هرتی لر  از اسرال  رایرگ سروده اسر . توینرد  رت سرده« خبنوایر سنود» یوازید.مر

یروا سرود هره هرن   ۳۶0ییرس او را هه سترسد را سر لحا سروده سرنای هرن روز در مرته و 

 (.۸:  1۳۶۳ساا  ه یتیرا.)هنیب ایواخ مرخواید و روز در ست  یور را مر

یویبررتا خنیررتتن بیررنه دسرر  و بنرر  یررواز خبررنو لنویررس سررود هرره سنخررر او را 

زیبرر ه اسر . یویبررت  سرره ایررد هره در درسررتر خبررنو لنویرس مراصرتل تچ یویررتیر دایبر ه

ب بیرنه دسر  و رلیرش سترسرد سترهرت در منرتس  موبر   مرده عنواب یورر از  خنیرتتنا

یررت  بنرردیا یرروای  در عیرر  موسرریقریرقررو  سررا اسررحت  هنرردی در رسررتله  اسرر .

اینایرررر را  ورده اسررر . متینرررد: ه ررر ا ایناب) لرررنیاا  فرررنیا (ا اسررر،نایاا 

سزدار)هررررزدیس ( ا یینوزی)یرررروروزی(ا مون تیر)مونتررررتیر( و متخور)مررررتهور(. 

تویررد هرره ایررا یواهررت و یواهررتی یواهررتی یتدهرردها  هرروترا مرررهنرردی لرر  از نهررن 
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تتیه یویرتیر اخر  هرده اسر . سره هچریا سرزش  قرر زاده سرنای دیگن از الحتب ه  

سرنتر هره سره اغیرش اح چرت  »یویبت ختسر گتهر یویرتیر لتیر  تندیرد و  ورد هره 

  یویبت )یت سویبت( ییس هچرتب هبر ا یوّره م رن  و خواینرده یویرتیر سروده هره اسر

اصرریر او سررنتیوس سررود و  ی،رر  اینایررر  ب سررنتیرا و سررنتر امررالی سررنیتیر 

« ب ستهدا سنهش)سنت ( ییرس اترن غیرن از سرنتر ستهردا سرتز اسر  یویرتیر اسر .

از  یجررت هرره توسررتیتب و خنیررتتناب زمررتب خبررنو لنویررس را ( 1۶: 1۳۶۶)  قررر زادها 

را ییررس از ییبرر یا   ررواب یویبررتایرر ا مررردر زمررنه ییبرر یا هررتعناب اینایررر  ورده

 هتعن یوازیدتتب  ب روزتتر دایب .

افسوب سرن سترسرد و یویبرت ا از خنیرتتنی سره یرت  رام ریا ییرس در روزترتر ستسرتیر 

ایررا خنیررتتناب اینایررر ح ررر سررنای هییبررتهتی لبرر ن نیه و رو  ییررس  ایررد.یررت  سررنده

وریرده ایرد هره واضر  و لدید رام ریا را هیارر دایبر ه ایرد.سنود و  هن  سرتخ ه

رامرریا سررتزیده و یوازیررده بنگررر میاررو  سررود و بنرر   را »بنرر  سرروده اسرر . 

( در دوره م رریخن ستسررتیرا ۵۷۶: 1۳۵4ا سنهررتب لررتق )«. ت، نررد« رامنرریا»سرره یررت  او 

هنررد هرره موررترت یرردی  خبررنو لنویررسا لبررنی از ختیررداب اهررنافر ایررناب ادعررت مررر

سنسرر  و هرری ور سررسر ا در بنرر  و »تویررد: هررتمیر در موسرریقر و  واز دارد. مررر

هررت و در تی ررترا سرری تراا و در  چررتمر  وازهررت و یواهررت  و ییررس در  اررنید  واسیرره

هنرد هره دارای  یارد فنرر اسر . او وی ادعرت مرر«. ترویر مرندی اسر تد  نتس

داری لنداخ رره و سرر   سرره از دسیررنی سرره ت، گررو درسررتره سرروارهتری و اسرریحه

لررندازد هرره او هررن دو را دسرر  موسرریقر و  اررنید هرن)سررنود و بگتمرر ( مررر

(.۷۷:  1۳۶۸ ورد.)سوی  و فترمنا  ورد و هنن واحدی سه هچتر مر

بهرام گور
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ایررد. م رروور اسرر  هرره در روایررتت هوررا فترسرررا سوررنا  تررور را ییررس هررتعن دایبرر ه

ییب یا هرن لترسر را سونا  تور سنوده اس  و هرنی سدو منبو  اس :

ییه           یت  ما سونا  تور و هنی   سو زیه من   ب لی  دمتب و من   ب هین

 ندید ا سونا  تور ییبر یا هبرر ییبر  هره هررن لترسرر ت، ره و ایرا سیر  سر

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

امررت عجیررش   (.21:  1۳۶۳سرراا  هرر یتیرا قزرر  هررتعنی سوررنا  تررور اسرر . )هنیب ا

)لویرروی(  ررتری هررده  از زسررتب او« هنیرر   سو زیرره» هررتی عنسررر ویرره واژهبگ اسرر 

 رواب از ایرا روایر  اسر نزتی هرند و ای را مرراس   امت سه لو  عزرتس الزرت ا یو ره

 ب روار هرررن در دوره  سوررنا  تررور و قزرر  هررتعنی و هرررنلنوری و هررتعنیوازی 

 داده اس . ب هونیتر ستستیر اس . بنتب هه مبرودی بند هرن سدو یبز  

:هرن منبو  سه سونا  تور را سه تویه زین  ورده اس  سهاسا خنداد

 و من  سزن  یه  من  هین هینزه         

در ایررا سررتره  ورده اسرر  هرره « هرررن در ایررناب» میرر  ال رررنای سوررتر در مقتلرره 

ظتهناچ اص  لویوی  ب بنیا سوده:

 من  اوی هینی هینز       اوما او  سزنی یی 

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

.(۹0:  1۳۷1سوترا ). اس 

 و ش گردانشم نی پی مبر 

هررتا مسامیررن و اهرررتر مررتیوی سیررر سسرتررر از اهرررتر دوره میتیرره را سررنودهتا ییررتیر

دهرد هره سریر  رن سره زسرتب لرتر ر و لترسرر میتیره ستزمتیرده اسر . الز ره   وی  مر

هرتی سرندیا لز ررا بینرر و غیرنه ییرس  ن چره هرده اسر ا ر متیوی سره زسرتباهرت

را سره  مسامیرنسرنودهتیر سره یرت   امت از میتب  یوت سی ر ن سره زسرتب لز رر متیرده اسر .
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هررتی مورر   ب ایررد هرره سیرررمررتیرا لیررتمزن یگررترتن روزتررتر ستسررتیر یبررز  داده

 ستزمتیده اس .

ی مررتیوی را سنرسرررا لنابرر  ا  ررنیا سررنودهتمو   1۹۵4مررنی سرروی  در سررت  

هررتی هتمرر ( و ) روهررنر اَیگَدروهررنتب  هت ق یرر  و  ن چرره هررند. ایررا سررنودیتمه

اهرررتر لررتر ر و لترسررر   1۹۷۵ییرر  سی ررر مررت( یررت  دارد. سرروی  در  ) هَویَرردتچتب

را هچرناه سرت م روب  مسامیرنهرتیر از میتیه مرتیوی را در سر تیر ایرسداب مرتیوی و لرتره

مَوررن یررت )سررنودهتی سینررد(  و   فُنهررنتبهتا افررسوب سررن سررنودیتمه .منرررور من  ررن هررند

 1۹12. در سررت  ایرردسررنودهتی هو ررته( ییررس در زمررنه  بررتر منظررو  متیوی) ستهررته

ا سرره ایگدروهررنتبرای سی رر تیا سرره هچناهررر  یرردربتس سیررر هررتیر از سررنودیتمه 

 را خوایررد و  ن چرره هررند. وی« سررنودهتی فنهررگندی»و« سررنودهتی مررن » ویرر ه 

سررنجید و سرریا  یوررت  ایگدروهررنتب سررنودیتمه« ایرردا »را سررت مرر ا  M4 چررت  مرر ا 

لیویرردی سبرریتر یسدیرر  یتفرر . امررت سرروی  مر قررد سررود هرره یظررن وی یتدرسرر  

 (Boyce, 1954 : 2)اس .

ظرتهناچ مرتیر افررسوب سرن یویبررندترا یگرترتنی و خوهنویبرررا سرت هنررن هررن ییررس  

سررناینده سنخررر  او داده ایررد.مررییوس سررودا برروب سررنودهتی سینرردی سرردو یبررز  

سررود. مررتیر دو زسررور منظررو  سررنوده سررود.  مسامیررنو  ایجیرر  زیرردهل رررتت هررتعنایه 

و ل رررت ر از  ب سرره   ن چرره ل رررتت م،ارریر از یوررر از  ب دو سرره زسررتب لررتر ر

 لترسررر میتیرره و سررندی در دسرر  اسرر  و در لررتر ر عنررواب  فررنیا سسرتررتب را دارد.

سر  خ رت  سره لردر سسرترر و ایرسداب  فرنینر سرو ا ر ایهرتایا زسور هتم  ییتیر

و دارای بنرد سیررر اسر . در هررن سیررا عزررترت مرینرر سرره صرورت  ن یرر  سنررد 

هرود. زسرور دیگرن مرتیر   فرنیا  قردی  یرت  داردا بروب هرن در قو  م ا  ونار مر

هتی سررنودیتمه هررت سررت واژه لررتدوخ  غررتز مررر تررندد. موررچوب سی رر نیرر  از ییررتیر

سنخرر از عترفرتب مرتیویا سره . رسر گتری یرور یرت رو  در سنرد اسر لتر را یجتت و 

ایرد  از  چیره مرتراَمّوا مزیرس و وی ه هتتنداب سالفار  و سینرد لتیره مرتیر هرتعن سروده
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 )سرناینده سبریتری از اهررتر لرتر ر( ا مرتر خورهرید وَهچرا یچتینده مرتیر در هرن 

مررتیوی( ا  میررن لز رررمسا)سررناینده  ( ا هناهییرردسهویرردتچتب)سررناینده سررنود یتمرره 

 (. مسامیررن ساچررت)سررناینده  ( و خداویرردتتر هرروروخمسامیررن لز ررر ومررتس ) سررناینده 

ایررد هرره مررت ل رررتچ در هررتعن سودی ررتب الز رره هررتعناب یررتمزنده در هررچتر سررنایندتتیر

در حررتلر هرره یررت   اقچینررتب داریرر  و  بررتری از هنیرر  از  یوررت سررتز متیررده اسرر 

هررت و مررتیوی یتهررنتخ ه اسرر ا اهرررترا ییررتیر سررنایندتتب سیررر سسرتررر از اهرررتر

هرده امرت هت خوایرده مررسنودهتی سبریتر زیزرتیر هره سرورتچ سرت موسریقر در متیبر تب

:  1۳۸۵)اسررچتعی  لررورا هررت هررنتخ ه ییبرر .یررت  سررنایندتتب و یوازیرردتتب  هنرر 

1۹2).

 ه   ایرانی می نه شرقیه   ادبی زب ننوشته
هرود هره در فتصریه زمرتیر میرتب هرتیر ت، ره مررزسرتب هتی اینایر میتیه هنلر سهزستب

هتی ییب   رت سریسده  مریالدی از دریرتی سریته  رت  نهبر تب بریا )سره عیر  سده

هررت سررندیا خرروارزمرا  ررنیا  بموررت نت سنخررر لزتسرر (  روار داهرر ند و مورر 

سییر و سوتیر سودید. م روب سرندی هرنتخ ه هرده سره سره خر  سرندیا مرتیوی و 

ایررد.  بررتر ستزمتیررده سررندی سرره دو تررنوه دینررر و غیررن دینررر هسررنیتیر یوهرر ه هررد

هرتی روی هرتا یوهر ههرتا سرن  یوهر ههروید.  برتر غیندینرر هرتم  سروه قبی  مر

هرتی تنایزورت و دیگرن اسرنتد  و هرتا و سرن اهیتر سیچیاا منبو تتا برن ا سر،تلینه

هره م ریر  ایرد.  برتر دینرر مدارهر اس  هه در قرو  ادوار می یرد سره  رتی متیرده

سه لینواب ادیتب سودایرا مبریحر و مرتیوی هبر ند از یظرن حجر  و  نروا مور   رنیا 

دهنرد. ادسیرتت سرندی هرتی اینایرر میتیره هرنلر را   روی  مررسیر ادسیتت  زسرتب

ن نه  ت َوره رنیا  برتر ادسرر زسرتب سرندی اسر . دو ه رت  سودایرا لن حجر  و  وسرَ

رویرد.  برتر سرندی سرودایر سره هرچتر مرراز مور   رنیا  سو نه ب  و لتدافنه هرندار

 رنیا مر ا  هرنتخ ه هرده سره زسرتب سرندی اسر   قو یر وسَن نه  ت َوهم ا سندی 
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هرتی هرنلر   رنی یبرز  سره دیگرن م روب دارد.  از دیگرن زسرتبو سز  ادسر لی نف ه

هرتی اینایرر میتیره  واب سه زسرتب خروارزمر اهرتره هرند هره از ترنوه هرنلر زسرتبمر

س،تیه  بتری هره از زسرتب خروارزمر سره  رتی متیرده اسر   از ارزخ ادسرر اس  . م ی

هنتسررر مبرریّ  اسرر . بنردایر سنخرروردار ییبرر  هنبنررد اهچیرر   یوررت از یظررن زسررتب

هرتی اینایرر میتیره هرنلرا زسرتب سروتیر اسر . سروتهت تنوهرر یور دیگن از زسرتب

یرر  برتر سرن زیبر ند. سره قرور هاز ایناییتب سودیرد  هره در هرن  سرنزمیا سرند مرر

ای دینررر منسرروی سرره  یرریا ای ادسیررتت  ن چرره ررتی متیررده از زسررتب سرروتیر تویرره

ایررد. ه ررت  سوداسرر .  قنیزررتچ  چررتمر ایررا  بررتر از زسررتب سنبررونی   ن چرره هررده

سررن   و م رر چ  سررن بوررترهسار هرررن  440م،ارر   ررنیا مرر ا خ نررر در  زامزتسرر ت

 ا مو رود خ نررا اهررتری  رنیا مریرتمر سر  هره ساییرر سرنای دراز زامزتسر تاس . 

درسررتره سررودا و دیررا اوا لی ررنوتد هررنده اسرر . ایررا اهرررتر سرره درخواسرر  مقررتمر 

در سره وزب م ،رتوت سرنوده  زامزتسر ترسچر سره یرت  زامزتسر ت سرنوده هرده اسر . 

هررده اسرر . ایررا ابررن منزرر  اصرریر  تررتهر مررت از اوزاب هرررن خ نررر سرر . لیچررتب ا 

دایررد و از هررر و رردی یویررتیر منسرروی مررردسرر گته وزب خ نررر را سررت دسرر گته وزب 

دایرد. ایا رو  ب را سرنای درآ و فور  وزب هررن هنرد و ارولرتیر حرتبس اهچیر   مرر

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

( بنرد رسرتله ییرس  منسروی سره اصرو  عقتیرد مو رش سرودایر  ۹۹: 1۳۸۳) مینفینایرا 

هررتی هررود.  ررردادی داسرر تب و  چریرر  و منظومررهخ نررر دیررده مررر در میررتب  بررتر

هررود. سنخررورداری از واژتررتب غنررر  سررنای حچتسررر ییررس در میررتب  بررتر دیررده مررر

هررتی می یررد ادسررر یظیررن هرررنا افبررتیها حچتسرره و ح ررر فیبرر،ه در  ن چرره تویرره

زسررتب خ نررر هررتیتب  و رره اسرر  هنبنررد هرره واژتررتب دخیرر  سنبررونی  ییررس در 

 رود دارد.  وصررید هررتعنایه از قزیرر ا صررور خیرت ا هررن  دلرردادتر هررت و ن چره

هنررد. سررنای یچویرره و مدیحرره سررنایرا  اهرررتر غنررتیر خ نررر را مچ ررتز و دلن رریا مررر

ستلنررد مررا ییررتز دار  ایررا ترر  هررت مررردر زمررتیر عتهررقتیه هرره ترر » هررتعنی تویررد: 
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ولررد سییررر و (. لنوفبررور هتر 141:  1۳۷۷سییرررا «)سررن  زیزررت و خوهررزو را سزیررن ...

هررتی ارزهررچندی داریررد. زسررتب سییررر اامانیرر  درسررتره  بررتر سرروتیر)خ نر( لرر وهر

هررتی اینایررر هررنلر میتیرره اسرر  هرره  زسررتب مررند  سررنزمیا سیرر  ییررس از دیگررن زسررتب

سرروده اسرر . درسررتره ادسیررتت سیرر  ستسرر تب ستیررد  ستسرر تیر )هررچت  افنتیبرر تب هنررویر(

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

خوایدب و  ن چه  یورت  ستعرش هرده اسر  ی رواب درسرتره ادسیرتت و هررن و هرتعناب 

سییررر زسررتب سرره وضررو  سرریا ت،رر . هچررتی ور هرره دیرردی  اقالعررتت مررت از یررت  

هتعناب زستب هتی اینایر میتیره هرنلر سبریتر ایردآ اسر  و  قنیزرتچ هریچ اقالعرر از 

 یت  هرنا یداری .

 گیر  تیجهن

هرن در ایرناب ستسر تب و  بر ترهتی واسبر ه سره  با از  ب دسر ه موضروعت ر هبر ند 

 رواب در خارو   ب سره قرور یقریا هه هچننتب   تی  حقیر  سبریتر داریرد و یچر

 نی  ررن و موهرروتفتیههررتی دلیرر سرره اسررناز عقیررده لنداخرر  و هچننررتب سرره سنرسررر

ب و ررود داردا از  چیرره وزب و یظنیررتت تویررتتویر در خاررو    ییتزمنررد اسرر 

هرررن در ایررناب ستسرر تبا  بررتر منظررو  ایررا دورها فررا هررتعنی و ییررس هررتعناب ایررناب 

م رروب  هرروید:م روب ایررناب لریر از اسررال  سرره دو دسر ه  قبرری  مرر لریر از اسررال  .

سنردی را لتبر   رواب بنریا  قبری در مرورد هررن هر  مرر  دینر و م وب غیرن دینرر.

از  ینره هره امرنوزه سره  دینرر  قبری  هرند.اهرتر دینرر و غیرنو ایا اهرتر را سه  هد

دایرری ا ایررا لیداسرر  هرره ییبرر یا اهرررتر ستزمتیرردها دسرر  مررت رسرریده اسرر  و مررر

ایررد متینررد زر  رر  و مررتیر و  لیررنواب راسرر یا و هررتی لیررتمزنایر  سررودهسررنوده

از ایرد و هتتنداب سر وده  یرتب هره  سره سرنودب اهررتر سرت محوریر  دینرر  لنداخ ره

یوررتت هررتیتب  و ررها  لیوسرر گر و ار زررتی دو قنفرره  دیررا و هرررن اسرر . یرنررر در 

ایررد هرره سررنای هررچتر لتسرر   ررو ور از سررنوده هررتا هررتعناب هچررتب موسرردایر سرروده
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ییررسا سررنودهتی دینررر سرروده اسرر  در  ایررد و هرررنسررنودهسرر تیر ایررسداب هرررن مررر

تنف نرد.  الر  مررس تیر ایسداب و قن  موضوعتت دینرر هره موسرداب  یرنا سره هرتر 

سره مرت رسریده اسر  ابرنی منظرو  از قزقره عتمره مرند  در  ست  و ه سره  ینره امرنوز

دس  ییب  و سره دسر  مرت ینسریده اسر . امرت و رود هررن عتمیتیره را در  ب دوره 

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

الگروی هرتر مبررودی مرنوزی در هرتهنتمه هرتیر هره فویویتت و ییرس ظرتهناچ بوتمره

اوزاب  رسرریده اسرر  هررتب سرره اوزاب اهرررتر عتمیتیرره مرررم،قررودخ سرروده اسرر  سررتسقه

اهرررتر عتمیتیرره هرره در اد  رسررچر ستسررتیر و فنهنرر  یجزررت و درستریررتب اهچی ررر 

یداه ه اس . سررالوه  وزب رسرتعر هرتمالچ اینایرر اسر  و ح رر سره مو رش حورتی ر 

هرده اسر ا مرریخون از زسرتب عروا  و هودهررتب اسر . از سرروی نهررن الچرجر  هره در 

دایری  هره ایرا سرن  دیگن هرن سرت سرن  هر،تهر ار زرتقر  نگت نر  دارد و مرت مرر

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

ه ا ا رداد مرت دین رن از دیگرناب و سرسر اسروده هچرناه یروعر لداسر  تسهال  هچی ه 

ایررد.  غرروخ سرره روی خرر  ت رروده رودایر مررتخاررو  دین ررن از هچبررتیگتب میررتب

ایرد و ضرز  و ح ر سنودهتی مقدس دینرر خرود را ییرس سرینه سره سرینه ای قرت  داده

هتی لررتر ر و دینررر خررود را ییررس سرره حتفظرره توسررتبیگتهررداری سررنودهتی غیررن

ت م تلرش را سره خنیتتناب ستستیر سر نده ایرد و زمرتیر هره لیر  سره دسر  تنف نرد  ر

ه تسرر  در وریرردا یررت سرره م رروب دینررر لنداخ نررد هرره ل رر وایه اع قررتدی داهرر  و یررت 

سررت  ایررا  وصرری،تتا سنیوهرر   یظررن لررنار دادیررد. م تلررش دول ررر و حورروم ر را مررد

دینرر هره هرترسند استسرر  یورت در ادسیرتت هر،تهر مندمرر اسر ا سرن هرتی غیرنهرن

مو رو  سبریتری سره دسر  مرت ینسریده  سنرتسنایا م یسر،تیه  برترهچگتب روها اس . 

یظرتمر  ه،ر  لیورنو ح رر  تنهتسرش یتمرها هرتهنتمهاس  و  نورت ستز رت   یرتب در 

یررسد هررتعن هنررد و ارولرتیر وزب  نوررت وی تررر هرررن یزررود سیورره لتسر  رییرر  اسرر . 

هرتی  ب  رنیا وی تررزستب هرنیا هریوه سیرتب هرتعنایها سرز  وا  و م ررتلر اصریر
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یتفر  و سره ر هره یره  نورت در هررن هره در یررن هر   جیرر مررسزو  مد.سه هچتر مر

هرد. مقتیبره یتری  ب یرن از حتل  روایر سیرنوب  مرده و سره زسرتب هررن یسدیر  مرر

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

هرتر رف ره  هتی ادسرر سرههت یرنی هتعنایه و در هرن دو یروا ایرواا  رایرهاس  و ه، 

 . اس 

من بع

ا  وناب: فنهن  و هنن.هرن و موسیقر در ایناب(ا 1۳۶۳ ه یتیرا عزتس الزت  )

فنهنگبرر تب زسررتب و اد ا «یتدتررتر زریررنابا یرررن  رروا  سررت هرررن»(ا 1۳۹0 موزتررترا ژالرره )
 .۶0_4۳ا صد فترسر

ی رره  وررناب: سنیررتد ایدهرررن در ایررناب لرریر از اسررال ا (ا 1۳۷4اسوالقتسررچرا محبررا )

اسالمر.

 وناب: ی ن اس وره.ا سنودهتی روهنتیر(ا 1۳۸۵اسچتعی  لورا اسوالقتس  )

 (ا ماحو محچد مریاا  ید دو .  وناب: امینهزین.1۳۵4) سنهتب لتق 

ا دو ت، ررتر درسررتره خنیررتتنی و موسرریقر ایررناب(ا  1۳۶۸سرروی ا مررنی  فررترمنا  ررورر )

 ن چه سوساد ستهرا  وناب:  تته.

 ا  وناب: زوار.1ا  ر سز  هنتسر(ا 1۳۸1) سوترا محچد قر

ا 1ا  سرره هوهررر محچررد تیررزاا ر سوررتر و اد  فترسررر(ا 1۳۷1سوررترا میرر  ال رررنا )

  وناب: هنه  سوتمر ه ت  هتی  یزر.

ا سرره هوهررر احبررتب  ررتری  ایررنابا «ادسیررتت سرروتیر خ نررر»(ا 1۳۷۷سییرررا هترولررد )

  ا لبچ  دو .یترهتقنا  ن چه حبا ایوهها  وناب: امینهزینا ر سو

ا هررررن و موسررریقر ایرررنابا «موسررریقر لررردی  ایرررناب» (ا 1۳۶۶ قرررر زادها حبرررا )

.20_1۳صد
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سررن  لارره لررندازی و یقررر توسررتب هررت در یقرر  » (ا 1۳۹1راهررد محارر ا محچدرضررت )

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

 .2۵_11صد 

 وررناب: ل وه ررگته هرررن هجررتیر و عنوضرررا لیررر میررتب (ا 1۳۹1ر ررتیرا احچرردعیر )

 عیو  ایبتیر و م تلرتت فنهنگر.

یتمرره ا «ییبرر یا یوهرر ه هررتی ادسررر اینایررر میتیرره هررنلر»(ا 1۳۸1زرهررنتسا زهررنه )
 .20_۵ا صد 2ا هچتره لترسر

ا سررت  ه رر ا یتمرره لترسرررا « ررتری  ادسیررتت ستسرر تیر ایررناب»(ا 1۳۹1ررررررررررررررر ) 

 . 1۷ _ ۵ا صد  2هچتره 

ا  وررناب: ای  ررترات هرررن سررر درو  هرررن سررر یقررت (ا 1۳۸۸زریررا هررو ا غالمحبرریا ) 

 عیچر.

 ا  وناب:  تته.موسیقر هرن(ا 1۳۶۸ه،یرر هدهنرا محچدرضت )

ا « ،ررتوت رویوررند هنرردیتب و ایناییررتب سرره رلررد هررتی  یینررر»(ا 1۳۹۵هررتمزیاا مینررت )

 .۸4 _۶۷ا ست  دوازده ا هچتره بو  و بوترا صد فاینتمه لتزید

ا هرررن و موسرریقر «هرررن لویرروی و هرررن لترسررر لرردی » (ا 1۳۳۸سرراا  ر ررور )هنیب ا

 .۳۹ا   4ست  لنج ا هچتره  هتوهااینابا 

ا  وناب:ل وه ررگته عیررو  ایبررتیر در مرردی سررن زسررتب خ نررر(ا  1۳۸۳مینفینایرررا مو ررید )

 و م تلرتت فنهنگر.

ا «هررتی هنررد و ارولررتیر هرررن منظررو  و یرررن هررتعنایه  در زسررتب» (ا 1۳۹4ررررررررررررررر )

ا ل وه ررگته عیررو  ایبررتیر و م تلرررتت فنهنگرررا هررچتره دو ا صررد زسررتب هررنتخ 

14۵_1۶۵. 
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