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دكتر عبداهللا رادمرد و  فرامرز آدينه
  

   ، ششمشمارة     
 1387زمستان

   پژوهشپيشينة. 1
 بسيار كاويده شـده     ،»خراساني« نامبردار به    ويژه دورة  با آنكه جاي جاي ادب پارسي، به      

شـايد  . درخـوري انجـام نـشده اسـت        راويان شعرپارسي، پـژوهش       بارة ولي تا كنون در   
ترين دليل آن، پيوستگي روايـت و سـتايش و نگـاه و برداشـت منفـي نـسبت بـه                     مهم

سبب ديگـر، جايگـاه   .  باشدهاي دوران رفتن اين آيين در سدهو نيز از مي گريستايش
جـز مقالـة    .  از سـوي شـاعران اسـت        آنـان  دنفرودين راويان در ادب پارسي و ياد نـش        

ن،  دكتر شفيعي كدكني، در بخشي از آكه» هاي انتشار يك شعر در قديمراه« سودمند
 موضـوع   ارسي در ايـن   وهش ديگري در ادب پ    اند، پژ به كوتاهي به اين موضوع پرداخته     

 ارزشي كه روايت داشـته،      ه حتي در ميان اعراب نيز با همة       كتر آن سراغ نداريم و شگفت   
 نـام و نـشان برخـي راويـان در            آن نـشده اسـت وتنهـا        بارة كار جداگانه و درخوري در    

  .هاي شعري به يادگار مانده استها و جنگنامه الي تواريخ ادبي، سرگذشت البه
  
   تعريف راوي . 2

اب كردن، رفع تـشنگي و       به معني سير   »روِي«اي تازي و اسم فاعل از ريشة        اژهراوي، و 
روايـت  » روي«و . سيراب كردن، آب دادن، برطرف كردن تشنگي» اَروي«. آبياري است 

). 254: 1381آذرتـاش آذرنـوش،    (كردن، حكايت كردن، گزارش كردن، آب دادن است       
فـروش  كـش و آب   ين ريشه و در بنياد بـه معنـي، آب         نيز از هم  » راويه«و  » راوي «واژة
  :استها را در معني اصلي آن چند بار به كار بردهموالنا در مثنوي اين واژه. اندبوده

  ه پر كرد مشك، از مشك او          ابر گردون خيره ماند از رشك اوـراوي            
  ؟وز چندان هاويهــد گردد سست كز يك راويه          سراين كسي ديده           

  )3/146: 1379معنوي،(
آورده » روي«هاي كهن و نوي عربـي بـراي          كه در همة فرهنگ     معاني اصلي  جز اين      

: اسـاس البالغـه   شود از جملـه در      شده است، چند معناي مجازي نيز براي آن ديده مي         
همچنين ريسماني را   . آمده است » سحاب الرّوي « و   2»هو الريان العلم  «،  1»وجه الريان «

را بـه   » الـرُّوا «نيز، خليـل بـن احمـد        . 3گفتندمي» الرِّوا «بستند بر شتر مي   كه بدان بار  
معاني ديگري چون انديشيدن و حرف پاياني قافيه نيز . 4معني زيبايي چهره آورده است

با اين حال، راوي در ادب عرب، تعريف اصـطالحي ديگـري       . شودديده مي » روي«براي  
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شـنيده، بـه    اي نيرومند كه شعر شاعران را مي       كسي بوده است داراي حافظه     د و آن  ارد
ر عـرب را سـينه بـه        خوانده و بدين گونه، شع     سپرده و پيوسته بر مردمان مي      مي خاطر

به گمان ما اين برداشت تازه، بايد از همان معنـي           . رسانيده است  بعد مي  سينه، به دورة  
 به روند اين دگرگوني مجازي     ها شده باشد ولي فرهنگ    گرفته»  كردن آبياري و سيراب  « 

آوازي بوده اسـت كـه بـا          گويندة خوش   اما راوي در شعر پارسي     .انداي نكرده  اشاره معنا
. خوانـده اسـت    بر ديگران بـاز مـي      - گاه حتي در پيش خودش     -دستور شاعر، شعر او را    

كـدكني   شـفيعي    دكتـر . ويژگي بنيادي ايـن راويـان، آواز دلكـش و نيكـو بـوده اسـت               
 جــدا دانــسته و -مجــازي حتــي در معنــي – عربــي آن فارســي را از ريــشة» روايــت«

عربـي بـه معنـي      » روي «فارسـي از مـادة    » راوي«ال داد كـه     توان احتم مي«:اند نوشته
گرفته شـده باشـد و اينكـه        » رواني«و  » رو«اشتقاق نداشته باشد و از      » سيراب كردن «

 و در حافظـه دارد  ختهخوبي آمو يعني به » ن كرده است   درسش را روا   فالني« :گويندمي
شـفيعي   ( همـين نكتـه اسـت      مانـدة   آيد، باقي ن به بهترين وجهي برمي     اداي آ  و از عهدة  
ايشان سپس اين چند بيت را براي اثبات ديدگاه خـويش، نمونـه             ). 39: 1386كدكني،

ت ديگـر از مثنـوي   ها از زبان ابوسـعيد ابـوالخير اسـت و دو بيـ          تين آن اند كه نخس  آورده
  :معنوي
  گردد آفرين ترا» بروي«          زبان من چه خامش مردم كه شعر بايد گفتاگر                

  )1/331: 1366،اسرار التوحيد(
  تا حديثت را شود نورش روي  جهد كن تا مست و نوراني شوي                        

  )5/122: 1379، مثنوي(
   دل روي گشتش زفاناز صحيفة كه هست آن          ر چيزي چنان نام ه               

  )6/124:همان(
 از ديدگاه كاركرد و پايگاه      تفاوتي كه ميان راوي پارسي و عرب       به گمان ما، با همة          

پذيري شعر پارسي از مـصطلحات و        باز، با نگاه به سياق واژه و رنگ        اما   ،اجتماعي هست 
 را  »راوي «بنابراين واژة . جدا از هم دانست   توان آن دو را      نميهاي ادب عربي،    مايهدرون

  .دانيماي از تصرفات پارسيانه مي شعر پارسي و گونهعربي ولي كاركرد آن را ويژة
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   راوي در  ادب عرب. 3

. انـد  داشته - حتي گاه برابر با شاعران     - جاهلي عرب، راويان، پايگاهي بلند     در ادب دورة  
سـواد بودنـد و ابـزار نوشـتن نيـز           تازيان در آن دوران، بيابانگرد و بـي       از آنجا كه بيشتر     

 .5آساني در دسترس نبوده است، نگـارش آثـار ادبـي، روايـي چنـداني نداشـته اسـت             به
همچنين به سبب نبودن دربارهـاي شـكوهمند خريـدار شـعر و ادب و پديـد نيامـدن                   

واد نداشـتند و ناچـار بايـد        سـ ادبيات درباري، شاعران شنوندگاني جز همان مردمان بي       
تـري چـون بـازار    هـاي بزرگ عر خود را بر مردم تيره و قبيلة خويش يا در گردهمـايي          ش

خواندند و براي آنكه همگان شـعر       د، مي آمدن ها گرد مي  جايعكاظ كه مردم بسيار در آن     
يـن  ا.  راويي آن را بـا آواز بلنـد بخوانـد   كهاي نبوده است جز آن چاره يا خطابه را بشنوند   

خواندند و باز برخـي از كـساني كـه    راويان، پيوسته و در همه جا، شعرها را بر مردم مي  
آنـان جايـشان را     كردنـد و پـس از       روايات را از ايـشان شـنيده بودنـد آن را از بـر مـي               

 عـرب   هـاي ادب نانوشـتة     يادمان  راويان، پراكننـدگان و پاسـداران      گونه  بدين .گرفتند مي
دوران اسـالمي   ويژه معلّقـات، از رهگـذر همـين راويـان بـه              ن، به  روزگارا آثار آن . بودند

لّقـات، مختـارات ابـن      هـايي چـون؛ المفـضّليات، األصـمعيات، المع        و كتاب  6رسيده است 
 اشعار العرب و كتاب اإلختيارين از روي همين روايتهاي نانوشته پديد            ةالشجري، جمهر 

ايه بوده است كه ايـشان، حفـظ را         گستردگيِ شنيدن و روايت كردن تا بدان پ       .7اندآمده
اند، و بر اين باور باليدهدانسته و بدان سبب به نيروي ذهن خويش ميبرتر از نگارش مي

إلن العلم بالحفظ و ال بتدوين و قد ينقص من شأن العالم إذا تال علمه عـن                 «: بودند كه 
ايـت كاسـتي    هم دلبستگي به حفـظ و رو    پس از اسالم  ). 132: 2005،  مناع( »... كتاب

ان را پـشتيباني    نيافت، بلكه افزون گرديد چـرا كـه بـسياري از خلفـا، شـاعران و راويـ                 
هـا شـعرهاي حماسـي را از بـر          در جنگ ) ع(علي. 8دادندگران مي هاي  كردند و پاداش   مي
ش را به آموزاندن دانش      اموي پيوسته، آموزگارِ فرزند    مروان، خليفة : اند  گفته 9واندخ مي

 قـرآن از     در تفـسير   ز مفسرين مانند ابن عباس    برخي ا . 10انگيخته است  برمي روايت بدو 
هاي ادبي و روايت و مكتب بزرگ بصره و كوفه در دانشد. 11اند اشعار جاهلي شاهد آورده  

ل، حنـاد،    حماد راويه، اصمعي، مفـضّ     د و بسياري از راويان نامدار چون      انشعر يادكردني 
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 ت قرآن در فرهنگ اسالمي    نمايد كه رواي   نمي دور. زيستندابن شجري پس از اسالم مي     
 نگاهـداري آن بـوده      وزگار خالفت ابوبكر، يگانه شـيوة     كه از آغاز فرستاده شدن آن تا ر       

  مـسلمانان قـرآن را از      )ص(در روزگـار پيـامبر    . ي عرب باشد  است، يادگار آيين روايتگر   
وشـش   دلبـستگي و ك    شـايد ). همـان (خواندنـد   بر حضرت و در ميان خويش مـي        حفظ

ه از آن در    هـا نـسخ   ، حتي در روزگـار مـا كـه ميليـون          راي از بر كردن قرآن    مسلمانان ب 
  . همان آيين روايت  عرب باشددسترس است، بازماندة

ر سـخن شـاعران دسـت     گـاه د - ذوقـي هـم داشـتند      كه بيـشترشان   -     البته راويان 
بـا  . 12سـاختند  بـازمي ه فراموش كرده بودند بـه ذوق خـويش    هايي را ك  بردند و بخش   مي

هاي  راويان دوره  كه دكتر طه حسين، معلقات را ساختة      هاست  دستبردآگاهي از همين    
دهد كه ادباي    بدين نكته توجه مي    ولي حناالفاخوري در رد ديدگاه وي     دانست،  بعد مي 

ها اند و در درسـت كـردن ناراسـتي        بودههاي راويان آگاه    كاريآغاز دوران اسالمي از دست    
حطيئه در هنگام مـرگ از اينكـه شـعرش پـس از او بـه دسـت        : اند گفته .13اندكوشيده

 ةويــل للــشعر مــن روا«:گفــتورد و مــيخــراويــي ناراســت خواهــد افتــاد، دريــغ مــي
گويا تنها پس از نگارش قرآن و اخبار و احاديث پيامبر بود            ). 133: 2005،  مناع(»السوء

 از همين هنگام آغـاز شـد و         كه عرب با فرهنگ نوشتاري خو گرفت و نوشتن اشعار نيز          
  .14آن پيش از سال صد شمسي  و پس از روزگار امويان نبوده است

  
  راوي در شعر پارسي. 4
  پيشينه. 4-1

دانيم   همين اندازه مي   .15 روايت شعر در ايران، سخت اندك است       هاي ما از پيشينة   دانسته
 ايـن شـاعرانِ     اسـتان نـان ب  چنين در يو  هم. اند پارتي 16ن آيين گوساني   بازماندگا كه راويان 

هاي مجلـل  راپسودها در جـشنهاي عمـومي بـا لباسـ     «: خواندند مي 17گرد را راپسوده  دوره
 راپسود، در يونـاني، بـه       اصل كلمة . خواندندشدند و اشعار شاعران گذشته را مي      حاضر مي 

ند را به عهده نداشـت     تنها خواندن اشعار     رسد كه راپسودها  است و به نظر مي    معني رفوگر   
انـد،  سـروده  مـي البداهه    في ر و روايات را كه فراموش شده بود       هايي از اشعا  بلكه خود بخش  

گـرد را در    اين خوانندگان دوره  ). 27: 1379ل،  متوس(» خود شاعر بودند   بنابراين راپسودها 
  .ناميدند ميان قبايل ژرمن اروپا، اشپيلمان و در فرانسه، ژوگلر مي
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 بـه   ،خـواني  ، آن هـم تنهـا از جهـت آوازه         ايـران ن باسـتاني     از ميان هنرمندا        راويان
از داوريِ . 18هاي بعد شدند جانشين گوسانان در دورهاين خنياگران. مانند خنياگران مي

 را در كنـار     -وسـاني  آيـين گ    واپسين نمايندة  -اي، رودكي رودهشريف مجلدي كه در س    
توان به پيوند آنها پـي       مي ه است،  نشاند -ياگر دربار ساساني  ترين خن  آوازه  بلند -»باربد«

  :برد
  كه ماند از آل ساسان و آل سامان           م اين جهانيياز آن چندان نع         
  انــست و دست اربد ماندهــنواي ب           ست و مدحت  ثناي رودكي مانده            

  )44: 1375نظامي عروضي،(
 مانند يويژه راويان را، به بلبل و طوط اعران و بهها، ش      در شعر پارسي، در بسيار جاي   

شود كه آواز نيز ديده مي ميان خنياگران و اين پرندگان خوش همين همانندي . اندكرده
در آسـياي ميانـه و      « :شان باشـد   هماننـدي راوي و خنيـاگر در نگـاه ايـ           تواند نشانة  مي
مي و رايج بوده است  يك لقب قديو شمال شرق فالت ايران، لقب بلبل    هاي شرقي   بخش

 اند و مؤلفان شاهنامة   دادهد مي به خو )  با هم  نوازندگي و خوانندگي،  (ادان اين فن  كه است 
 لقب بلبل گرفته    ابو منصوري، داستان رستم و اسفنديار را از يكي از همين استادان كه            

 مةنافردوسي نيز اين داستان و نيز غم      ). 28: 1372خالقي مطلق، (»اند بوده است، گرفته  
هـا  در سخن شاعران ديگـر نيـز از ايـن نمونـه           . رستم و سهراب را از بلبلي شنيده است       

  :بسيار است از جمله
   باستاناند از گفتةز بلبل شنيدم يكي داستان         كه بر خو                  

  )3/217: 1373شاهنامه، ( 
  لت بر خواند اشعارا  تا بلبل قو  گل خوردن بايد مي چون گل        در ساية    

  )43: 1381منوچهري،(
  باني كند          كه از بلبلي گاه خنياگري ز زاغي گهي ديده                  

  )2/710: 1364مسعود سعد، (
  كرسيش چون شد اسب و خر، حمال چون شد استرش      

  گرشخبر، بلبل نگر خنيا زاغش نگر صاحب                                      
  )219: 1307ناصر خسرو، ( 

  خواند دوش درس مقامات معنوي مي بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوي                 
 )1380،662حافظ،(
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  پايگاه راوي. 4-2

ـ        .  پستي داشته است   راوي ايراني، نزد شاعران، پاية      سـخت   ارهسـخن سـنايي در ايـن ب
  :روشنگر است

       جاي عيسي آسمان و جاي طوطي شاخسار  كه هست  شاعران را از شمار راويان مشمر   
  )192: 1341سنايي(

 ديگـري اسـت از ايـن         بارة راويان، نشانة   ويژه سوزني در   هجوهاي برخي شاعران به        
اي را نشان دهد يـا بـر او    اهميت ستودهخواستهنيز هنگامي كه شاعر مي  . تجايگاه پس 

رودكي، بـراي   . 19سپرده است  نمي ه و به راوي   خواندرش را بر او مي    منّتي نهد، خود شع   
داشت شهيد بلخي و فراالوي، آنان را تنها شـاعران زمانـه و ديگـران را در حكـم                    بزرگ

  :راويان ايشان دانسته است
     وان ديگران به جمله همه راوي   شهره فراالوي     شاعر شهيد و                  

  )531: 1341نفيسي،( 
  ان با راويانپيوند شاعر. 4-3
يلـي هنـر خـويش    بيني بوده است و ايـشان را طف   از سر خودبرتر   گاه شاعران به راويان   ن

برخـي شـاعران نيـز بـا راوي         . ديدندگزاري نمي  يادكرد و سپاس   دانستند و شايستة  مي
ت پرداخت  ناخرسندي او از راويش به جه     .  جمله سوزني   خوبي نداشتند از   خويش ميانة 

گرفتـه  نـامش از بزرگـان مـي      » نظـامي «هايي است كه راويِ     داشنشدن سهم شاعر از پا    
 شـعرهاي خـود را      ديگـر كند كه اگر سهمش را نپردازد،       در جايي بدو گوشزد مي    . است

  :سپارد بدو نميبراي خواندن
  خوه شعره نداد بازچون صلّ    گويند مرا كه از نظامي                             

  )474 :1338سوزني،(  
كه بيشتر يادكردهاي او از ريشخند و بدزباني لبريز است ولي گاه از ارزش كـار                با آن      

  :راوي هم سخن گفته است
         اگر تو خواني بهتر كه من درين هنگامـن  ام الديــ نظنظاميـــا سخــن بندة        
  ر اندر كاميد كه شكّچنان به گوش خوش آ      تو    كه خواجه را سخن من به لحن و نغمت         

  )277: 1338سوزني،  (
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سـويه بـوده    توجه به جايگاهشان بـر پايـة نيـازي دو              پس پيوند شاعران و راويان بي     
شاعر به هنر راوي در زيبا خواني شعرش نيازمند بوده است و راوي به درآمد اين                . است
آن بـه راوي     شد، پـاداش    هنگامي كه شعري ستايشي بر زبان راويي پيشكش مي        . پيشه

گرديد و او بايد بخشي از آن را، برابر با قراردادي كه ميانشان بود، به شـاعر    پرداخت مي 
 ترديـدي   هـا آگـاهي نـداريم ولـي در بنيـاد آن           از چند و چون اين قرارداد     . پرداختمي

         .نيست
  ر كرام فرمودي آنچه از تو سزيد اي س  راوي بخواند و خوش بشنيدي و بعد از آن        

  )348: 1334مختاري، (
  خوان احرار است به راوي من كو مدح   كور      به يك دو بيت، نود اقجه داد كافي      

  )  843: 1374خاقاني،(
 سـخت     مسعود سعد به سـبب گرفتـاري در زنـدان، بـه راوي و نگاهداشـت دل او                     

 و در ديگر جاي   »  مهتر خواجه و راوي  « در جايي از او با       نيازمند است و به همين سبب     
  :كند ياد مي»بوالفتح عندليب الحان«با صفت ارزندة 

   به لحن خواند بوالفتح عندليب الحان    خوش     بهار گردد بزمت چو اين قصيدة      
  )1/570: 1364مسعود سعد،(

اهـد كـه   خو هـم داشـته اسـت، مـي     آشكارا از راوي خود كه گويـا ذوقـي      چنينهم     
  :خن او خرده نگيردهمه بر س اين

   خواجه بوالفتح راوي مهتر   بر من اين شعرها به عيب مگير                   
  هايي كه اندروست ببر      عيب    عــزاي بديــتو به آواز جانف           

  )1/305: 1364مسعود سعد،(
  :برد    عثمان مختاري نيز از راويش به نيكي نام مي

  
   ز من به ترنّمه  خواند بسيار بِ راوي      » محمد«و شعر مرا پيش ت             

  )334: 1341مختاري،(
  نام راويان    . 4-4

بسياري از شاعران   . جاي مانده است   بر همه راوي شعر پارسي   تنها نام شمار اندكي از آن     
  :خاقاني گويد. اند ياد كردهاز راوي خويش بدون نام
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  مدحت شاه اخستان آخر كجاست      ينك مرحبا   راوي خاقاني ا               
  )493: 1374خاقاني، ( 

  مدحت فتح مرو و نيشابور  راوي بنده خوانده در مجلس                         
  )74: 1347ابوالفرج روني،(

كـه بـا همـة گمنـامي،         راوي رودكـي اسـت       نخستين راوي كـه از او يـادي مانـده              
  :اندگرفته» مج«از اين بيت شاعر نام او را .  نيز هستسازترين راوي پارسي سخن
    از من دل و سگالش از تو تن و روان       اي مج كنون تو شعر من از بر كن و بخوان        

  )509: 1341نفيسي،(
انـد  گرفتـه » فغ«را در اصل    » مج«برخي نيز   « :نويسدباره مي       استاد نفيسي در اين   

  :ا به كار برده است پس، بيت پيش بايد چنين بوده باشدكه رودكي بارها آن ر
  »  از من دل و سگالش، از تو تن و روان   اي فغ كنون تو شعر من از بر كن و بخوان     

  )552: 1341نفيسي،(
بعـضي  «چنـين هم) 410:همـان : (كنـد از او يـاد مـي     » مج« با همان نام   تاريخ فخري    

انـد و در فرهنـگ عـالم آراي         طلـق راوي نوشـته    را به معني م   » مج«و  » ماج«فرهنگها،  
اين نام نارايج كه بـر هـيچ      ) . 411:همان(»نام راوي رودكي، است   « ناصري، چنين آمده  

 ديدگاه برخـي از     استاد نفيسي . گفتگوهاي چندي نيز برانگيخته است    هنجاري نيست،   
و آن را   پـذيرد   مـي داننـد نمـي     » مخ و مـاخ    «را كوتاه شدة  »مج و ماج  «ران را كه    معاص
: گويـد  نيز مـي  .  رودكي رايج بوده است     و در دورة   داند كه اسم خاص    ماج مي  شدة كوتاه

 رودكـي و راوي او   بارةاما سوزني در. مسجد و بازاري هم به نام ماخ در بخارا بوده است       
  :گويد نامش مي» عيار«و غالم 
   اندر حق عياربيت و غزل رودكي   بلبل چه شود؟ رازل و راوي و بخواند           

  )همان(

بايـد  » رازل و راوي  «معني لغوي ندارد، پـس      » رازل«كه  : گويد سخن مي  در دنبالة      
نمايـد، ممكـن اسـت      درسـت نمـي   » مـج «كـه   بوده باشد و با توجه به اين      » اويرازلِِِ ر «
دكتـر شـاه    كـه در تـصحيح      طرفه آن ). 552:همان(»ي بوده باشد  نام راوي رودك  » رازل«

  : استادنفيسي، با اندك تفاوتي،چنين آمده استرد اشارة بيت موحسيني
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  ارــي اندر حق عيـبيت و غزل رودك د         ـــبلبل بشود از دل، راوي و بخوان         
   در صدر نظام الدين در خواندن اشعار  رازل نه همانا كه بدي همچو نظامي               

  )197: 1338سوزني،(
بـوده اسـت، درسـت      نـام راوي رودكـي      » رازل« ايشان در اينكـه       گمان بدين روي      
سـنجيده و راوي    » نظـامي  «را بـا راوي خـود     » رازل«هاي باال سـوزني     در بيت . نمايد مي

  . خويش را برتر نهاده است
ي را بـه    انامي بوده، يادكرده و قصيده    » شرف«ي نيز از راوي خود كه گويا             امير معزّ 

  : فرستاده استاندست او براي خان تركست
  بندگي و چاكري را شرح داده سر به سر         در دو خدمت عرضه كرده ست اعتقاد خويشتن       
  اد بر دست پسرـاندرين خدمت كه بفرست و    اندر آن خدمت كه بفرستاد بر دست شرف    

  )295: 1318، اميرمعزي ( 
اديـب  . نـامي بـوده اسـت     » فتحبـوال  «، چنانكه گفتيم       راوي مسعود سعد سلمان هم    

  :ياد كرده است» عزيز جوزايي«صابر نيز از راوي خود با نام 
    به مجلس تو رساند عزيز جوزاييسد چو اين خدمت       سرم به فخر به جوزا ر  

  )319: 1331اديب صابر،(
شـاعر  . نـام داشـته اسـت     » دمحم«كه پيشتر گفته شد،          راوي عثمان مختاري چنان   

نـام راوي او    . سـوزني سـمرقندي اسـت      ه از راوي خـويش بـسيار يـاد كـرده          ديگري ك 
روشني و البته بيشتر بدون آوردن صفت راوي از او يـاد             است و شاعر بارها به    » نظامي«

 شاعر نامبردار گنجوي، اليـاس بـن يوسـف،          ت اما مصحح ديوان، اين نظامي را      كرده اس 
 بـراي شـاعران زمانـه        هجوهاي سوزني   بارة او را از جنس     پنداشته و هجوهاي شاعر در    

كـه  تـرين گـواه در اثبـات اين       روشـن . دانسته و سخت از خواست شاعر دور افتاده است        
  : اين چند بيت استنام راوي شاعر است» نظامي«

          اگر تو خواني بهتر كه من درين هنگام نظام الديننظاميا سخن بندة       
   چنان به گوش خوش آيد كه شكر اندر كام        ه لحن و نغمت تو   را سخن من بكه خواجه           

  )277: 1338سوزني،(
ّ  گويند مرا كه از نظامي                     خوه شعره نداد بازچون صل

  )474: همان(
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. وي بوده است  همچنين سوزني از مردمان سمرقند و حكيم الياس بن يوسف، گنج               
بلخـي، همـان   » نظـامي «گمـان ايـن      نادرست است و بي     بلخي دانستن وي   از اين روي  

  :راوي شاعراست
  تو آن كلي و ترا بلخ يار ساماني نظاميا كل وسامان به بلخ هست دو ديه         

  )474:همان(
را از او برتر نهاده     ) نظامي(     در جاي ديگري از راوي رودكي ياد كرده و راوي خويش          

  .است
چـون فردوسـي    «: راويي ياد كرده است     براي فردوسي  الهمقچهار     نظامي عروضي در    

بودلف و وشكرده، حيي قتيبه كـه       » راوي«شاهنامه تمام كرد، نساخ او علي ديلم بود و          
  :نام هر سه درين بيت گويد. عامل توس بود و به جاي فردوسي ايادي داشت

  رــودلف راست بهعلي ديلم و بــر         ازين نامه از نامداران شه                 
  كه از من نخواهد سخن رايگان       حيي قتيبه است از آزادگان                   
 نبشت و فردوسي، بودلف را برگرفت و روي پس شاهنامه علي ديلم در هفت مجلد      ...

البته در هيچ جـاي ديگـري       ). 77-8: 1376نظامي عروضي، (»به حضرت نهاد به غزنين    
شتن راوي در شـعر      دا كه خواهيم ديد  دوسي اشاره نشده است و چنان     تن فر به راوي داش  

 را هيچ نيازي به راوي و روايـت         شاهنامههاي شعر ستايشي بوده، بنابراين       از ويژگي  فارسي
  :اندگونه هم آورده اين بيت را بدين: نويسد كهباره مي دكتر صفا در اين. نبوده است
  علي ديلمي بود كو راست بهر   ران شهر      درين نامه از نامدا                  

 » ابودلـف الحـاقي اسـت      شود كه كلمـة   و بيت اخير مسلم مي    از اين د  « نويسد كه و مي 
 پس از نام علـي ديلـم        شاهنامهچه در بعضي از نسخ      اين اسم اگر  «). 468: 1363صفا،(

 در آن نسخ از     آمده اما اگر حقيقي و واقعي باشد، نبايد سمت روايت بدو داد زيرا او هم              
  ).477:همان( »حاميان فردوسي است نه از زيردستان او

پراكنده است، نيز از روي     خوانده و مي   مي »فرارودان«نايي كه شعر او را در            نام راوي س  
  :گويدمي» عطيه«او در هجو سنايي و راويش. يكي از هجوهاي سوزني به ما رسيده است

  اين قدر و فضيلت و بهاي تو     اي تو     ـ ثنسهل است سناييا                 
  اي توــمان عط» هعطي« آورد   اشعار تو را به جملگي ديدم                      

  )408: همان (
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  سبب نام بردن از راوي در شعرها. 4-5
  دزدي راويانجلوگيري از شعر) لفا

تهـي نبـود كـه     يي نيـز ها از دشـواري  شدن سخن بـه كمـك ديگـري       خوانده و گسترده    
در همة آثـار بالغـي      . از اين راويان بوده است     شعر دزدي برخي     ترين آنها گمان مهم  بي

دزدي را چيرگـي فرهنـگ      امكان شعر . شودديده مي » سرقات ادبي  «ويژة كهن، بخشي 
دوري  شـعرِ شـاعري را در سـرزمين          گـاهي كـه راوي    . آورده اسـت  پديـد مـي   گفتاري  

توانست سـخن   خوار بود، مي  شناختند، اگر زنهار  را نمي خوانده كه مردم، گويندة آن       مي
 گمان ما آن است كه بسياري از ايـن          بدين دليل . خود بر مردمان بخواند   شاعر را به نام     

يادكردها از راويان، چه به نيكي و چه از سر ناخرسندي، بدان سبب بوده تا شاعر، راوي         
گـواه  . دزدي او ببنـدد هرگونه شعر بدين شيوه راه را بر خويش را به همگان بشناساند و     

 نيازي نبوده است و گويي شاعر نام و         اين سخن آنكه، به بسياري از اين يادكردها، هيچ        
  .گنجانيده استسبب در شعر ياد راوي را بي

  گزاري يا هجو سپاس) ب
داشــت و  بــراي بــزرگهــا از جملــه مــسعود ســعد، يــاد كــردن از راويدر برخــي ديوان

 نـام راوي خـويش را تنهـا از سـر            و بوده اسـت و برخـي شـاعران نيـز          اگزاري از    سپاس
  .مد آنان سوزني استاند كه سرآنكوهش و هجو در سخن خويش آورده

  
  كاركرد راوي. 4-6
 پيونـد و    ان و گرمـي بازارشـان در ادب پارسـي         ترين دليل پيـدايش راويـ     گمان مهم بي

ي پـيشِ روي شـاعران      ها نخست، يكـي از شـرط      آميختگي شعر و موسيقي بوده و دورة      
يابي به دربار، آشنايي با موسيقي بوده است كـه يادگـار دربارهـاي شـكوهمند                براي راه 

 گواه ايـن سـخن    . اربد و نكيسا است   پيش از اسالم و يادآور نوازندگان چربدستي چون ب        
 داشت مذهب و يا پايبندنمايي بدان به داليـل سياسـي          هاي بعد كه بزرگ   آنكه در دوره  

شـود ولـي     حرمت شرعي اين شرط از گردن شاعران برداشته مي         گيرد، به بهانة  يباال م 
 اواخر قرن پنجم، در ايران شعر و موسيقي به هـم پيوسـته              و حتي تا  «در دورة ساماني    

 رودكـي و    خواندند و شـعراي بـزرگ چـون        بود و شعر را جز به آهنگهاي موسيقي نمي        
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اند و كساني كه موسيقي     خويش بوده  ة استاد زمان   و فرخي، در موسيقي    منجيك ترمذي 
دانستند و آواز خوش نداشتند، براي رواج شـعر خـويش و پـسند خـاطر ممـدوح،                  نمي

: 1341نفيـسي، ( »خواندكردند و او شعر ايشان را در حضور ممدوح مي     راوياني اجير مي  
 ايهـ از اشاره . فرد برجسته در اين دوره از نظر آشنايي با موسيقي، رودكي است           ). 388
  : آشناييش با موسيقي اينهاست بارةاو در

  
  باده انداز كو سرود انداخت  رودكي چنگ برگرفت و رود نواخت                  

  )493: 1341نفيسي،(
         به جرم حسن چو يوسف اسير و زنداني د نظمم        به حسن صوت چو بلبل مقي    

  )512:همان(
همـر،   خـواني بـا    هم آشنايي بـا موسـيقي و آوازه       رودكي را هم به جهت نابينايي و

 ة شـيوة  دهنـد  در عهد سـاماني، ادامـه     « او. اند سنجيده اديسه و   ايلياد سرايندة بلندآوازة 
رودكي سراينده، خواننده و نوازنـده و آخـرين و شـايد           . شاعري دربار خسرو پرويز است    

). 25: 1372خالقي مطلق، ( »عري درباري ايران قديم است       سنت شا  ترين نمايندة مهم
ر ميان داستان چگـونگي سـرايش        هم، د  مقالهچهاردومين حكايت از مقالت دبيري      در  

برخـي  . ، بـه ايـن هنـر اسـتاد رودك، اشـاره شـده اسـت               »بوي جوي موليـان   «قصيدة  
 يكـي از    ،»درو« دانـي او، و برگرفتـه از       ، تخلص رودكي را نيز گواه موسيقي      پژوهشگران

هرچنـد ايـن    . انـد نواختـه اسـت، دانـسته      آن را نيكـو مـي      ابزارهاي موسيقي كه شـاعر    
 ابوالحـسن    بـارة   در ماننـد ايـن گمـان     . 20دانـد زني را استاد نفيسي نادرسـت مـي        گمانه

مهاي موسيقي اسـت، برخـي      خسرواني هم بوده است و چون خسرواني نام  يكي از مقا           
  . اندنستهآن را تخلص شعري ابوطاهر دا

 در گزارش مقالهچهارنويسندة . هايي در دست استنشانه آوازي فرخي نيز        از خوش 
چـون شـراب، دوري چنـد در گذشـت، فرخـي         ...«:نويـسد مـي » با كاروان حله  «قصيدة  

بـا كـاروان حلـه بـرفتم ز         « :برخاست و به آواز حزين و خوش، اين قصيده بخوانـد كـه            
چند سده پـس از ايـن، حـافظ نيـز بارهـا بـه               ). 63 :1371نظامي عروضي، ( »سيستان

  :داشتن اين هنر باليده و به خواندن شعرهايش با آواز خوش اشاره كرده است، از جمله
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  آوازم لهجة خوش غالم حافظ خوش      گفت  ز چنگ زهره شنيدم كه صبحدم مي   
  )453: 1380حافظ،(

   رضوان كه مرغ آن چمنمروم به روضة        الحانيست ه سزاي چو من خوشچنين قفس ن         
  )465: همان( 

انـد كـه    آمد و شد داشته    دستي نوازندگان چرب   سخن فرخي، در دربار    چنين بر پاية  هم
 نـامي يـاد     »بـوبكر «او از جملـه از      . انـد كردهان ياري مي  گويا شاعران را گزارش سخنش    

  :!شايد او راوي فرخي نيز بوده باشد. كند مي
  وان         گو قوم خويش را چو بيايي بيارـنوا را بخ    بوبكر عندليــب               

  شاهانه، شادمانه زي و شادخوار وز هر يكي جدا غزلي نو شنو                          
  )98: 1380فرخي، (

. نيـازي از ايـشان باليـده اسـت         از نداشتن مطرب و ساقي سخن گفته و به بي              انوري
كـم بـا    خوانـده و از ميـان سـازهاي موسـيقي، دسـت            شعرهايش را خود مي    سنايي هم 

  :آواز خوشي همبا  داشته است و شايد نواختن ني آشنايي
  ساق نه مرا ساقيان سيمين    دست       نه مرا مطربان چابك                    
  ي و عراقدر نهاوند و راهو خوانم          اي خود هميـغزلكه                    

  )269/ 1376:1انوري،(
   ما زماني بيت خوانيم و زماني ني زنيم         چون  در اين مجلس به ياد ني برآيد كارها            

  )بيست و پنج:1341سنايي،(
هـا    اشـاره  ، به همراهـي شـعر و موسـيقي         ششم، جز آنكه راوي دارد     خاقاني در سدة      

  :ها اشاره دارديني اين روايتاخسيكتي هم به آهنگاثير . كرده است
  هاي زبورگزارش دم داوود و نغمه  زبان راوي مداح شه ز بر كرده                       

  )179: 1337اخسيكتي،( 
  راني  في ملك عدله، يخدمها النّ  مطرب راهي بزن، راوي بيتي بخوان               

  )    1/557: 1364مسعود سعد، (
آيد كه اگر كـاركرد راوي تنهـا خوانـدن شـعر بـه آواز               رسش پيش مي  اكنون اين پ       

 كمال بوده و بـر سـري،        خوش بوده است، شاعري مانند رودكي را كه اين هنر، نيك به           
 پندار ما آن است كـه        ؟آمده است  پس راوي او را به چه كار مي        ،نواخته  تر مي  چنگ نيز 
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 بارة  ويژه، در  ة شعر او نبوده بلكه، به     از جمله در پيش خود شاعر، خوانند      جا و    راوي همه 
كـه شـاعر در     اند، تنها هنگـامي   آمده گزاردنِ حق سخن برمي    شاعراني كه خود از عهدة    

يكو خواندن شـعرش را     جمله بيماري و رنجوري، توانِ ن      انجمني نبوده يا به هر دليلي از      
 مانده از رودكـي     ر باز  بلندترين شع  گواه اين سخن  . خوانده است آن را مي   نداشته، راوي 
انده بلكه بـه    است كه گويا شاعر خود آن را در پيش شاه نخو          » مادر مي  «يعني  قصيدة  

 فرسـتادن آن    به نوشتاري يا گفتـاري بـودن شـيوة        اي  چند هيچ اشاره  پيشگاه فرستاده، هر  
  : آن را بر زبان راوي به پيشگاه  فرستاده استتوان پنداشت كه رودكيولي مي. نكرده است
  ر شرق فرمانـته نبود از اميودي          وان كــم نبــدي و بي بورم ضعيفي     
  ب          خدمت او را گرفته چامه به دندانـخود بدويدي به سان پيك مرتّ     
  ر سخندانــمدح، رسول است، عذر من برساند          تا بشناسد درست مي     

  )508: 1341نفيسي،(
 شاعران، در حال رنجوري دهديگري در دست است كه نشان مي دهاي بسيار    نمونه    

سـپردند   در شهر ديگري بوده، شعر خود را به راوي مي          ستودهكه  و بيماري، يا هنگامي   
  :تا او آن را برساند و بخواند

   طبع مرا با قيمت و مقدار دار       تحفةاي زيبا فرستادم ترا از طبع خويش  تحفه       
  )360: 1318معزي،(

  بهانه رسم رهانكنم بي   چه دورم به تن ز خدمت او       گر          
  اي رساننده زود باش هال   و       ـي فرستم نــهر زمان مدحت                  

  )64: 1380فرخي،(
    كه ما به دانش نه چون فالن و بهمانيم    سخن بر تو فرستم از آن كه تو داني      

  )1/510: 1364مسعود سعد،(
. اندفرستادهرفته، مي      گاه شعر را به دست پيكي مورد اعتماد كه به شهر ديگري مي            

توانـسته اسـت هـر    شگي شاعر نبوده و مـي نمايد كه اين پيك، گاه راوي هميچنان مي 
  : آشنايي باشدروندة
  سكنات است شيرين حركات و  دوشيزة    اد    ــ انشوم كه در جلوةـاين خدمت منظ       
  ر غرض شعر نه آواز روات استــ  كز شع  خوان نرسانيد به خدمت      زان راوي خوش      

  )1/53: 1376انوري، (
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  داوند من بود برسانـا كه خــ به هر كج      ر مدحت من ـايا رونده به كاشان بگي  
  خوانقصيـده را برمي ده و گو اين بر او    وس و يكي خدمتي نخست از من     زمين بب     

  )327: 1338سوزني، (
اي داشـته باشـد ولـي راويـاني نيـز                هنجار آن بوده است كه هر شعري راوي ويـژه         

 بيت زيـر از  گواه اين سخن.  گوناگون بوده است  اند كه كارشان روايت شعر شاعران      بوده
  :امير معزي است

  اند راويان و مطربان را يادگارمن رهي از آفرين و مدح تو گويم سخن         تا بم      
  )224: 1318امير معزي،(

  
  تفاوت راوي در شعر عربي و پارسي. 4-7
ترين كاركرد راوي تازي اين بود كه با به خاطر سپردن آثار شعر و نثر، آن را                  مهم 1-1

 دست كم به عنوان     - راوي پارسي چنين كاركردي     بارة هاي بعد برساند ولي در    به دوره 
 گفتاري و سـينه     سي تنها ادبيات عاميانه به شيوة     در پار . شود ديده نمي  -كاركرد اصلي 

  . شده است و نه شعر رسميبه سينه نگاهداري مي
پراكندن نظم و نثر در ميان تودة مردم بـود           كاركرد ديگر راويان عرب گستردن و        1-2

  نبود دولت و حكومت فراگيـر و بـزرگ در سـرزمين تازيـان و در نتيجـه                  كه سبب آن  
ولي در ايران تـا     . اي براي آثار ادبي در ميان توانگران و شاهان بود         نبودن خريدار حرفه  

ان و كاخ بزرگان زنـداني بـود و         ، در چهارديواري دربار شاه    21تركتاز مغول، شعر رسمي   
روي خريدار همگـاني نداشـت، از ايـن روي شـاعر پارسـي نيـاز چنـداني بـراي                     هيچ به

كرد و آن هنگـام هـم كـه         نيدن سخن خويش احساس نمي    پراكندن و به گوش توده رسا     
 مغول به ميان مردمان كوچه و بـازار         رهاي فرمانروايي ايراني در دورة    شعر با فروپاشي دربا   

پس چون روزبازار راويان در همان دوران       . بينيمراه يافت، ديگر نام و نشاني از راويان نمي        
  .ماندنامان تازيشان نميي هيچ به همنخستين است، از اين جنبه نيز كار راويان پارس

هـاي موسـيقي     خواندن شعر به آواز خوش و آهنگ       ترين كاركرد راويان پارسي    مهم 1-3
چند براي خواندن شـعر در انجمنـي     ربي براي ايشان شرط نبوده است هر      بوده كه در ع   

  .بزرگ، آن هم بدون ابزار، به داشتن آوازي بلند و گيرا نياز بوده است
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 هر شاعري راويـش را       پارسي و عرب آن است كه در ايران        ديگر ميان راويان   تفاوت   -2
اند اما در ميان اعراب، گويـا   تر شاعران بيش از يك راوي نداشته      گزيده و بيش  خود برمي 

اند كه به دلخواه و پسند خويش، شاعري را براي روايت كردن شـعرش              اين راويان بوده  
  .22ازي بيش از پارسي بوده استاند و شمار اين راويان تگزيدهبرمي

 كه بخشي از درآمد راوي بـه        اي بوده  قراردادهاي نانوشته  ويش شاعر پارسي را با را     -3 
سـرايان و راويانـشان بـر سـر          هاي ميان پارسـي   بسياري از ناسازگاري  . رسيده است او مي 

ي  ول،خواهي شاعر بوده استچشمي راوي يا زياده گبخش كردن همين درآمد و گاه تن
 خود و سخنش در ميان مردمـان خـشنود       تنها به گسترده شدن نام و آوازة      شاعر تازي   
 از  گمـان عرب و راوي او هر دو افسر قبيلة خويش بودنـد و بـي             شاعر  . بس بوده است و  

گرفتند ولي از بودن چنـين قراردادهـاي مـالي          شان پاداش نيز مي   مردمان تيره و قبيله   
رنجيد، تنها بـراي   سبب اگر شاعر تازي از راوي خود مي    ميان ايشان آگاهيي نداريم بدين    

  .دستبرد در شعر بود ولي رنجش شاعر و راوي پارسي بيشتر به سبب داليل مالي بود
 شعرهاي يك شاعر بـوده اسـت و نيـز           كننده و روايتگر همة   عرب ازبر  راوي در ادب     -4

ر شعر  اند ولي د  بوده شعرشان داراي راوي     مايةبيشتر شاعران عرب بدون توجه به درون      
 بـدان يعنـي قـصيده، ديـده         راوي تنها در دورة چيرگي ستايش و قالب پيوستة         پارسي

انـد و راوي را بـا       شـده  تنها شعرهاي ستايشي روايت مـي      ين دوره هم  شود و در هم   مي
 راويي غزلي    هيچ گواهي نداريم كه براي نمونه      ديگر شعرهاي شاعر كاري نبوده است و      

گرايـد   يشگري بـه سـردي مـي    مغول هم كه بازار ستاپس از دورة. باشدرا روايت كرده    
 شعر ستايشي است   ويژة در پارسيپس راوي و روايت   . نشاني از راوي نيست    ديگر هيچ 

  .تر دارداي بسيار فراخولي در عربي گستره
 شـعر شـاعران     اي دارد كه در جاهاي گونـاگون      انه راوي شخصيت جداگ    نزد اعراب  -5 

گـري چنـدان     راويـت  در ميـان ايـشان    . خوانده است را مي روزگار خويش   همگذشته و   
عران ديگـر   گر شعر شـا   پايگاه وااليي داشته است كه حتي برخي شاعران بزرگ، روايت         

د اوالقيس با مقام شاهزادگي و فضل وافـر، خـدمتگزار ابـود           كه إمرؤ چنان... «: اندشدهمي
  ايادي از قدماء اوس زهير، راوية. كرده استروايت ميعار او را  جاهليت بوده و اش    شعراء 

پس از اسالم هم، فرزدق، راويـة       . اند زهير بوده  حجر و طفيل غنوي و حطيئه، راوية      بن  
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سي از  ولي شاعران پار  ). 87: 1361سميعي،( »اند جميل بوده  حطيئه و كثير عزه، راوية    
  :كه سنايي گويدگري ننگ داشتند چنانروايت

  جاي عيسي آسمان و جاي طوطي شاخسارراويان مشمر كه هست        شمار شاعران را از    
  )192: 1341سنايي(

 شاعر بوده است و نه جداي از او، بدين  و گماشتةنيز در ادب پارسي چون راوي وابسته 
هـاي  ي نمانده ولي از راويان تـازي نام        راويان بر جا    بارة اي در نامه سبب هيچ سرگذشت  
   .گذشتشان بر جاي استفراوان به همراه سر

تـوان آن را     تخلص شعري را امضاي شاعر در پاي اثرش دانست، آنگاه مي            اگر بتوان  -6
  دانست ولـي در ادب عـرب كـه راويـان           سدي در برابر انتساب شعر شاعري به ديگران       

ر دزدي، بسيا اند، امكان نسبت دادن و شعر     اندهخوبارها اشعار را به نام گويندگانشان مي      
 بنـابراين   .انـد ديدهسرايان نيازي به آوردن تخلص نمي      ه است، از اين روي، تازي     كم بود 

  .يكي از كاركردهاي روايت در ايران بر دوش تخلص بوده است
  
  دگرديسي معني راوي. 4-8

قـرآن و خبـر و       آيـين روايـت      آيد از روايت و راوي پيش ذهن مي       نخستين برداشت كه  
 متـون   جـا و از جملـه      اين برداشت هم در همـه     در دورة مورد پژوهش ما      . حديث است 

 برداشـتي   شـد  از روايت و راوي بـه دسـت داده      بي هست و مفهومي كه در اين مقاله       اد
هـاي سـرايش    بـا از ميـان رفـتن زمينـه        .  ادبيات بوده اسـت    تخصصي و تنها در گسترة    

 كاربرد شدن روايت شعر در معني مورد نظـر مـا، از جملـه بـه               ستايش و در پي آن، بي     
كم برداشـت دينـي از      ، كم )فئوداليسم(  نظام اجتماعي اشرافي   سبب فروپاشي دربارها و   

 پـنجم   ز سـدة  ا.  به نقل شعر دگرگـون شـد       ه يافت و روايت شعر    روايت به ادبيات نيز را    
اثيـر اخـسيكتي    . كنـد بدين سو، روايت، به معني نقل داستان و قصه هم خودنمايي مي           

 به معني   كم در يك جا   صصي آن سخن گفته دست    تخكه بارها از روايت شعر در معني        
ديگر روايت كه همان نقل داستان و قصه است نيز اشاره كرده است و اين از نخـستين                  

  :هاي كاربرد تازه روايت در ادبيات استنمونه
   پيشينگان تمام بياربيا و قصة     قل آثار    كجاست راوي اخبار و نا               

  )173:همان(
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  :مسعود سعد نيز اين معني تازه را در ذهن داشته است      
   وز حال من به هر جا اكنون روايتي        از حبس من به هر شهر اكنون مصيبتي             

   )  :1339مسعود سعد،(
  :سعدي نيز اين معني تازه را بارها به كار برده است      

  كه در عهد عيسي عليه السالم        شنيدستم از راويان كالم                  
  )102: 1359بوستان،(

  كه پيشش فرستاد تنگي شكر    ز راوي چنان ياد دارم خبر                         
  )73:همان(

  كاربرد تازةدر سخن سعدي كه واپسين شاعر يادكردني پيش از مغول است با آنكه     
زبان راوي در معني تخصـصي هـم سـخن          راوي بسيار بيشتر است باز از روايت شعر بر          

  :گفته است
  لوي منضودريخته در بزم شاه لؤ  دي       راوي روشندل از عبارت سع               

  ) 767: 1382سعدي،( 
 از  زيـست، هـيچ نـشاني     هاي پاياني اين دوران مي         ولي در سخن خاقاني كه در دهه      

، تنهـا، راوي شـعر را كـه    خراسـاني جـا چـون شـاعران     اين معني تازه نيست و او همـه       
روايـت، در معنـي تـازه     ولي پـس از او      . هاي وي است، پيش چشم دارد      خوانندة سروده 
  :گيرد سخت رواج مي

 
  قرآن ز بر بخواني در چارده روايت        عشقت رسد به فرياد ار خود به سان حافظ             

  )131: 1380حافظ،(
  آشوب چين زلف تو در هر واليتي است و    ش روايتي است      نعيم جمالاز روضة           

  )87: 1374خواجوي كرماني، (
   درد تو روايت نكنمهمه جا قصة   ايت نكنم       پيش مردم ز جفاي تو حك         

  )204: 1374وحشي بافقي،(
  پـس از مغـول،  ايت در معني تخصصي ادبـي در دورة       تر از نيافتن راوي و رو     شگفت     

. ل اسـت   پـيش از مغـو     اعران غير ستايشگر در همـان دورة      نبودن اين معني در شعر ش     
انـد ولـي چـون       شاعران با راوي و آيين روايت شعر آشنا بوده          همة گمان در آن دوره    بي
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ه اين آيين با شعر ستايشي گره خورده اسـت، در شـعر شـاعراني كـه از سـتايش كنـار                    
 خـسرو كـه بـا وجـود         مونه موالنا، عطار و ناصر    براي ن .  نشاني از آن نيست    گرفته بودند 

گاه راوي را در معني تخصصي  هيچ، از ستايش بركنار بودند ستايشگريزيستن در دورة
  :اندآن به كار نبرده

  انداند        هم بر آن صورت قناعت كردهراويان اين را به ظاهر برده  
  )1/206: 1379مثنوي،(

  چون مستمع نيابد پس چون كند روايت     ار دارد از تو   عطار در دل و جان اسر         
  )114: 1384ديوان عطار(

     زانك در  مغز درايت بود او پاك از قشر روايت بود او                          
  )254: 1384منطق الطير، (

                 اد از فريغونكند مبطل مخفي را به قولي        روايت كرده حم  
  )329: 1307ناصرخسرو،(

  ها         همه راوي و ناسخ ناصريماگر راست گويند گوينده                   
  )294:همان(

  
  دستاورد پژوهش. 5

. اي تازي است با كاركردي متفاوت واژه - به گمان ما   - راوي در پارسي   گفته شد كه واژة   
 آشكار شدن نادرسـتي     از دستاوردهاي اين پژوهش روشن شدن نام راوي رودكي و نيز          

ن آن با نـام نظـامي        نام راوي شاعر و در هم آميخت        بارة داوري مصحح ديوان سوزني در    
 راوي  بارة درمقالهچهارچنين آشكار شد كه ادعاي نظامي عروضي در هم. گنجوي است

.  از پشتيبانان حكيم بوده اسـت      بردرست بوده و كسي كه او نام مي       داشتن فردوسي ناد  
جا  از راويان پارسي در اين پژوهش يك       نامهاي برجاي مانده      همة ن بار ستينيز براي نخ  

  .گرد آمده است
در ادب . اوت داشته است كه آيين روايتگري پارسي با روايت تازي تف        نيز روشن شد       

كرده هاي شعر را روايت مي     گونه ار آثار ادبي اين زبان بوده و همة        پاسد عرب، راوي تنها  
 در ايـن    .اري و ستايشگر است    شعر و شاعران درب     آيين روايت ويژة   يارساست ولي در پ   

نمايـد كـه    چنين مي . ه شده است  هاي راويان پارسي و تازي به فراخي كاويد       مقاله تفاوت 
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 و از جمله شعر را به جاهـاي ديگـر كـه              كاركردهاي جدي نيز داشته    اگرچه راويان گاه  
 كـه راوي از     توان گفـت  وي هم رفته مي   اند ولي ر  بردهخود شاعر توان رفتن نداشته مي     

ابزارهاي شكوه دربارهاي ايراني و از تجمالت دستگاه شاعران بوده است، همانند نگاهي             
 مغول  ده، از همين روست كه پس از دورة        خود شاعران نيز در اين دربارها بو        بارة كه در 

ر معنـي   گيرد و كاالي ستايـشگران خريـداري نـدارد، ديگـ          كه بازار ستايش سردي مي    
شود و چون شاعران ديگر به راوي نيـاز ندارنـد، گـويي             روايت شعر به كلي فراموش مي     

از اين پس همه جا از روايت، نقل قصه و داستان  . اندديگر حتي با معني كهن آن بيگانه      
  . شودخواسته مي

  
  نوشت پي
  .فربه و گوشتالو -1
 .بسياردان -2
  : بيت را نيز شاهد آورده استجا اين خشري در همانزم. 260: 1385 زمخشري،:نك -3

 و لنا روايا يحملون لنا        اثقالنا إذ يكره الحمل              
 .2/418: 1414 خليل بن احمد، :نك -4
گويا عرب پيش از اسالم، خط داشته است و آن خط نبطي است كه بعدها خط عربـي از                    -5

 ).138: 1119شوقي ضيف،(ك.ن.درون آن پديد آمد
 پايه بودن ادعـاي نگاشـته شـدن       دكتر شوقي ضيف در بي    . 52: 1383، حناالفاخوري :نك -6

ها پـس از پيـامبر    ماندن قرآن با آن اهميت، تا سـال      ، پيش از اسالم، به شفاهي     »معلقات«
 ).141: 1119شوقي ضيف،(كنداستناد مي

 .160: 2005 مناع، :نك -7
 .101-3/99: 1983 ابوالفرج اإلصفهاني، :نك -8
: 1404عبدربـه، ( »هم الشعر، روهـم الـشعر، يمجـدوا و ينجـدوا      رو«:اين سخن از او اوست     -9

6/126.( 
 .6/124:  همان:نك -10
 .149: 1919شوقي ضيف،: كن -11
 ).141: 2005مناع،(: نك -12
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 .55: 1383 حناالفاخوري،:كن -13
 .159: 1919شوقي ضيف، :نك -14
 روايتگري در ايران باستان، در بسيار جايها از كتاب در دست چاپ و بارة پيشينة در -15

 جناب آقاي فرزاد  نوشتة،هاي ادبي در ايران باستانسرايي و سنت شاهنامهر سودمند بسيا
  .ايمقايمي بهره برده

 كـه بـه     -وجه اشتقاق گوسان، نامعلوم است امـا ابهـام حـرف اول آن در كتابـت عربـي                 « -16
 منجر به كوششهايي شد كه هـدفش ارتبـاط دادن           -تصحيف آن به كوسان انجاميده بود     

اي در  ان نقـش عمـده    ايـش ]... نمايـد كـه نادرسـت مـي     [ فارسـي بـود   ) طبل(آن به كوس  
  ).3-31: 1368بويس، ( »اند ملي ايراني ايفا كردهنگاهداري حماسة

17- rhapsode  
.  خنيـاگر جانـشين گوسـان شـده اسـت          در متون فارسي ميانة دورة ساساني، غالباً واژة       « -18

» رهنيـاگ «ر ساساني، ظاهراً     به كار رفته براي اين هنرمندان در عص         فارسي ميانة  اصطالح
.  هنياگر در فارسي كهن به صورت خنياگر باقي مانده است          بوده است كه واژة   » هنيواز«و  

 نـواگر جـاي آن را   اساني اشـاره دارنـد، عمومـاً واژة   اما در متوني كه به خنياگران عصر س  
 ).2-51: 1368بويس،( »گرفته است

 .128: 1374 ابوالفرج روني،:نك -19
 .298: 1341 نفيسي،:نك -20
 قالـب قـصيده      ما از شعر رسمي، بيشترِ شعرهاي سبك خراسـاني اسـت كـه در              خواستة -21

هاي اخالقي و شاعراني    ايشي است البته انگشت شمار مثنوي      آن ست  سروده شده و بيشينة   
هاي ستايشي، وزني  سرودهره بيرونند كه در سنجش با گسترةمانند ناصرخسرو از اين داي    

 .ندارند
 .141: 2005 مناع،: نك -22

  
  كتابنامه

انگليـسي   -بر اساس فرهنگ عربي   (  عربي فارسي  -فرهنگ معاصر ،  )1381 (آذرتاش، آذر نوش  
  .، چاپ دوم، ني، تهران)هانس ور

  .، بيروتة من االدبا، چاپ ششم، دارالثقافــةق لجنــ، تحقياألغاني ،)1983 (ابوالفرج اإلصفهاني
  .امغاني، چاپ نخست، كتابفروشي باستان، مشهد، محمود مهدوي دديوان، )1347 (ابوالفرج روني
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  .، محمد قميحه، چاپ نخست، دارالكتب العلميه، بيروتعقد الفريد، )1404 (احمد بن عبد ربه
فـرخ، چـاپ نخـست، كتابفروشـي         الدين همـايون    ، ركن  ديوان،  )1337 (اخسيكتي، اثير الدين  

  .رودكي، تهران
  .، چاپ نخست، كتابفروشي خاور، تهرانقويم.  ، عديوان، )1331 (اديب صابر ترمذي

 ،الوسـيط فـي األدب العربـي و تاريخـه          ،)1335/1916 (احمد و مصطفي عنـاني     أإلسكندري،
  .دارالمعارف، قاهره

  .توس، تهران ، چاپ سوم،تاريخ األدب العربي، )1383 (الفاخوري، حنا
علمي  اپ پنجم، محمد تقي مدرس رضوي، دو جلد، چ       ،ديوان،  )1376 (انوري، علي بن محمد   

  . فرهنگي، تهران
  .چاپ نهم، سه جلد، مجيد، تهران ،سبك شناسي، )1376 ()ملك الشعرا( بهار، محمد تقي

، بهـزاد    خنياگري و موسيقي ايراني    ةبار ، دو گفتار در   )1368 (هنري جورج فارمر   بويس، مري، 
  .باشي، آگاه، تهران

هبـر، چـاپ بيـست و نهـم،         ، خليـل خطيـب ر     ديـوان ،  )1380 (حافظ، شمس الـدين محمـد     
  .عليشاه، تهران صفي

  .الدين سجادي، چاپ پنجم، زوار، تهران ، ضياءديوان، )1374 (خاقاني شرواني
، به كوشش علي دهباشي، چاپ نخست، مركز،        رنجهاي كهن لگ،  )1372 (خالقي مطلق، جالل  

  .تهران
ابـراهيم  ، تحقيـق مهـدي المحزومـي و    كتـاب العـين  ، )ق1414 (خليل بـن احمـد فراهيـدي    

  .سه جلد، باقري، قم السامرايي، تصحيح اسد الطيب،
  .فروشي باراني، تهران ، محمد عباسي، كتاب الشعراةتذكرتا، دولتشاه سمرقندي، بي

  .بيروت دار صادر، ،اساس البالغه ،)1385/1965 (زمخشري، جار اهللا
و ادبيات فارسـي،    ، غالمحسين يوسفي، انجمن استادان زبان       بوستان ،)1359 (سعدي شيرازي 

  .تهران
  محمدعلي فروغي، چاپ پنجم، پيمان،ة، بر اساس نسخ كليات اشعار ،  )1382 (سعدي شيرازي 

  .تهران
  .، چاپ نخست، زوار، تهرانتحقيقات ادبي، )1361 (سميعي، كيوان
  . ابن سينا، تهران ، مدرس رضوي، چاپ دوم، كتابخانةديوان ،)1341 (سنايي غزنوي

  .، ناصرالدين شاه حسيني، چاپ نخست، اميركبير، تهرانديوان، )1338 (سوزني سمرقندي
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 -، چـاپ نخـست، اختـران       اجتماعي شـعر فارسـي     زمينة،  )1386 (شفيعي كدكني، محمدرضا  
  .زمانه، تهران
  چاپ پنجم، دارالمعارف، قاهره، ،العصر الجاهلي ،)م1919 (شوقي ضيف

  .سي، تهران، فردوتاريخ ادبيات ايران، )1363 (صفا، ذبيح اهللا
  .، محمد قزويني، به كوشش محمد معين، جامي، تهرانمقالهچهار، )1375 (عروضي سمرقندي

محمدرضا شفيعي كـدكني، ويـرايش دوم،        ،، منطق الطير  )1384 (عطار نيشابوري، فريدالدين  
  .سخن، تهران

  .، تقي تفضلي، علمي فرهنگي، تهرانديوان، )1384 (عطار نيشابوري، فريدالدين
  .، محمد دبيرسياقي، چاپ ششم، زوار، تهرانديوان ،)1380 (يستانيفرخي س

، بـه كوشـش سـعيد حميـديان،         )براساس چاپ مسكو   ( شاهنامه ،)1373 (فردوسي، ابوالقاسم 
  .چهار جلد، چاپ نخست، قطره، تهران

نامة كارشناسـي    ، پايان  مشروطه فرهنگ تخلص در شعر فارسي تا دورة      ،  )1379 (متوسل، مژگان 
  . ادبيات دانشگاه فردوسي مشهدي دكتر سيدحسين فاطمي، دانشكدةه راهنماي، بارشد

 .جلد، آگاه، تهران2، محمدرضا شفيعي كدكني،اسرار التوحيد، )1366 (محمد بن منور
الدين همايي، چاپ نخست، بنگاه ترجمه و نشر         ، جالل ديوان،  )1341 (مختاري غزنوي، عثمان  

  .كتاب، تهران
  . جلد، چاپ نخست، كمال، اصفهان2، مهدي نوريان،ديوان، )1364 (مسعود سعد سلمان

  .، رشيد ياسمي، چاپ نخست، كتابفروشي اسالميه، تهرانديوان، )1318 (معزي نيشابوري
 .دارالفكر العربي، بيروت چاپ نخست، ،األدب الجاهلي ،)م2005 (مناع، هاشم صالح
  .چهارم، زوار، تهران، محمد دبيرسياقي، چاپ ديوان ،)1381 (منوچهري دامغاني

جلد، چاپ ششم، سخن،    7، محمد استعالمي،    مثنوي معنوي ،  )1379 (الدين بلخي  موالنا جالل 
 .تهران

  . تهران، تهران مجتبي مينوي، كتابخانةديوان،، )1307 (ناصرخسرو قبادياني
  .، چاپ دوم، ابن سينا، تهرانمحيط زندگي و احوال و اشعار رودكي، )1341 (نفيسي، سعيد

    .، تنظيم و تحشيه حسن مخبر، چاپ نخست، نامك، تهرانديوان ،)1374 (حشي بافقيو
      
  
  


