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  141 -  111، 1395ـ پژوهشي، سال هفتم، شمارة چهارم، زمستان  نامة علمي فصل

  »اي دايره«الي و ساختار روايي نقّ ـ خواني هاي قصه بررسي سنت
  بنياد هاي شفاهي در حماسه

  )ي و ادبيهاي نمايش تطبيقي و موردي سنت ةبرمبناي مطالع(

  *يفرزاد قائم

 دهكيچ
هـاي هشـتم بـه بعـد، بـا نـام        در ادب شفاهي ايران، از راويان روايات حماسي، در سـده 

هـاي   ال ياد شده اسـت. منبـع منظومـه   اخير با نام نقّ ةخوان و دفترخوان و در سه سد قصه
ه است. ها بود خوانان و طومارهاي آن تر روايات اين قصه نهم نيز بيش ةاز سد پسحماسي 

ايـن   خوانـان و سـاختار روايـي    گيري قصه نمايشي معركه ةدر اين جستار، نسبت بين جنب
موردي) بررسي و اين نتيجه حاصل شده كه در اين آثار، نوعي  ةها (برمبناي مطالع حماسه

 ؛وجود داشته كه ماحصل كيفيت نمايشي روايت بوده اسـت » موازي«يا » اي ساختار دايره«
هـا   كه در نقل شفاهي و اين حماسـه  ،هايي خاص اعر با استفاده از كليشهكه ش  شكل  بدين

كنـد. هـدف شـاعر ايـن بـوده كـه        هم وصل مي  بهها را با مفاصلي  داستان ،مشترك است
ـ  چنان همدنبال كند؛  هم ضمن درمخاطب چند داستان را  ال بـا  كه در سنت نمايشي نيز نقّ

هـا و ايجـاد تعليـق بيننـده را      قانه بين داستانتوقف نقلي و شروع نقلي ديگر و پيوند خال
  كرد. جذب نمايشش مي

ـ  ــ  خـوان  قصـه  هـا:  كليدواژه (مـوازي)،   اي ال، سـنت نمايشـي، راوي، سـاختار دايـره    نقّ
  شفاهي.  ةحماس

  
  مقدمه. 1

از نسـلي   نهيس به نهيس ها قرنكه  دانند يمي شفاهي ها تيرواشالودة اصلي حماسه را  محققان
كـه در   شـده تـااين   مـي  تحـوالتي خـوش   و در هر دوره دسـت  شده يمنتقل به نسل ديگر م
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سياسـي و فرهنگـي درميـان يـك قـوم       ــ  عوامل مختلـف اجتمـاعي   ريتأث حتتي، ا مرحله
نـوعي    بـه ، ايـن نوشـتار نيـز    تمـدن رشـد   در امتدادو است  آمده يدرمصورت نوشتاري  به

رسيدن به اين مرحلـه   البتهاست.  شده يمبدل  ،كالسيك حماسي باشد ادبياتكه  ،مند شكوه
 گـاه  چيهـ درميان اقوام گوناگون مختلف است و گاهي روايات حماسي درميـان يـك قـوم    

  .صورت نوشتاري درنيامده است به
خـواني   هاي شاخص قصه بسترهاي اجتماعي و سنت ةدر اين جستار، ابتدا بحثي دربار

خوانان را  منابع متني اين قصهدر بخش دوم،  است. ادبيات حماسي فارسي شده ةدر گذشت
موردي، نسبت اين سنت نمايشـي را   ةروش مطالع بهبخش،  واپسيندر  است. بررسي كرده

تماشـا    بـه وار)  كالسيك منظوم فارسي (برمبناي يك مـتن نمونـه   ةبا ساختار روايي حماس
  خواهيم نشست.

  
حماسـه   نقل نمايشي بر حاكمهاي  هاي اجتماعي و سنت خواني: زمينه . قصه2

  در ايران
هايي چون مرشد،  و شاخص» دفترخوان«و  »خوان قصه« با القابي چون كه راويانيـ  شاعر

و كبـر سـن)    ،حكيم (نسبت به ميزان سواد، موقعيت اجتماعي و ،ملّا، ميرزا، شيخ، مولوي
هـاي   هـاي اشـراف و دسـتگاه    وابستگان خاندان ها و افراد شاخص آن شد مي يادها  آن از

و ها در مجالس  هاي مكتوب پيشين و خواندن آن داشتن داستان نگهشغلشان  ندبود امارت 
كـه  شـد   ميها اطالق  مبنا به آن ينبوده است. اين نام برا محافل بزرگان و خواجگان عصر

كـه   ،از كتابي و اگر داستان مكتوبي را »خوان قصه«، كردند مياگر داستان را از حافظه نقل 
قرائـت   ،شـد  تعبيـر مـي  » دفتر«اش از آن به  پيرايه و ساده و نثر بي بودن غيررسميعلت  به
صـفا بـر جلـد اول     ةمقدمـ  بنگريد بـه  باره دراين(شدند  ميناميده  »دفترخوان«كردند،  مي

كه در قرن ششـم   ،دفترخوانان و خوانان قصه نياو تعليقات جلد دوم).  يغميب مةنا داراب
هفتم  ةسد ةفاصل در ،بود يطرسوس يبن موس يعلبن  حسنبن  ابوطاهر ها آن نيرتريشه

از يك سنت روايت نمايشي به يك ژانر  را هاي قهرماني عاميانه داستان تدريج، بهتا دهم، 
 يـا  نامـه  قهرمـان قالب آثاري چون  ها در برخي دفترهاي آن ادبيِ در حاشيه تبديل كردند.

 اخبـار  ي،منسوب به طرسوس ةنام دارابو  اسكندرنامه ،حبشي نآقر ،قاتل قهرمانداستان 
ار سـمك ع  ،شبسـتري  كـرد  حسـين  ،دار نـام ارسالن  اميررموز حمزه)،  يا(قصه  حمزه يـ ،

هـاي متـأخر    ، و واريانـت )با تصحيح افشار مرحوم نفيسي ةمنثور كهن (نسخ ةاسكندرنام
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جلدي منوچهرخان حكيم (كه خود  هفت ةاسكندرنامداستان اسكندر برّي و بحري چون 
منثور با نثرهايي كه  ةها (در دو نوع اسكندرنام ديگر اسكندرنامه و خوان بوده)،مرشد دفتر
اي  هـايي بـا سـبك محـاوره     شود و اسـكندرنامه  معتدل نيز ديده ميفني ها نثر  حتي در آن

موالنا شيخ  داستان داراب)، هر دو از ة(دنبال هنام فيروزشاهو  نامه دارابطومارهاي منفرد)، 
نـام داشـته) بـاقي مانـده      »محمود دفترخـوان «(كه كاتب آن  بيغمي احمدبن شيخ  محمد

پهلـواني  هـاي   حماسـه شـده جـاي     غالبي تبديل ةگون بهصفوي  ةاست: نوعي كه در دور
 »فضايلي«خوانان  قصهقرن هشتم اين  از . تا قبلكالسيك) ة(زوال حماس گيرد ميمنظوم را 

و حتي از طلّاب و شيوخ تصـوف و   شيعه) »خوانان مناقب«مقابل  اند (در ينام دارند و سنّ
بـه  نيز ا ه نبدا النقض؛ انتقاد توان جست (چون بيغمي) ميانشان مي ت درنهاي س مولوي
امـا از قـرن    .)35 -34 :1331،  نـي رازي  زوي اسـت (ق  ها مـرتبط  تاريخي آن ةسابقهمين 
بـه  گفتنـد   تر ذكـر تـاريخ يـا مصـيبت مـي      ازآن بيش پيشكه شيعي خوانان  مناقبهشتم 
محصـول   انـد  سره شيعي ككه ي مذهبيهاي  حماسه. آورند ميهاي پهلواني روي  داستان
ربيـع   امـة ن علـي هـاي كهـن دارد.    البته تقابل اين دو گروه ريشـه . اند رويكرد تازههمين 

 صراحت بهاست. ربيع در اين متن » مناقبيـ  فضايلي«تقابل  ةق) سندي مهم دربار 482(
  است:رايي س شاهنامهمخالف 

 شـــراف تـو  اَ نظــر كـن در آثـارِ    زن الف تـو اندن مـ خـو شـهنامهبه 
ـ گو هـوده ين كوي بيدر ا   ن مگوييتو از رستم و طوس چند  ان مپـوي ي

 فـر  و خوانـدن بـود فخـر    نامه يعل   خواندن نباشــد هنــر   نامـه غمكـه 
  )135: 1389ع، ي(رب

 گـوش  شهنامه يسو خرد ندارد   هـوش  خداونـد  دخوانَ نامه يلع
 خواسـته  كـش ، يهواجو طبع به   خوب و آراسـته  است آن دروغ

  )4: همان(

كند و  مياشاره  خواني نامه علي و خواني حمزه با تقابل در خواني شاهنامهاو به استفاده از 
ويـژه از عصـر صـدارت احمـد      بهبه قدرت كرّاميان در تشكيالت سياسي غزنويان (  باتوجه

كند  به نام محمود بوده است فردوسي را متهم مي شاهنامهدي) و اين حقيقت كه حسن ميمن
» = نقـل و خوانـدن] مـردان ديـن    گفـت [ «را سروده است تـا   شاهنامهكه با تحريك ايشان 

  شود.  ضايع



 1395سال هفتم، شمارة چهارم، زمستان  ،مة ادب پارسينا كهن   114

ــان ــن ره پهلوانـــ ــ راه ازبپرهيــز    يآرزو مكـــ  ي[بــه] رو يــند يب
ــ ــانك ــين را حســد از ه كرّامي ــابي   چن  نيبعــدازا نــدانگيخت نــو كت

ــان   دراز ييادگـــار  ز تـــو  بمانـــد ــق ميـ ــدان خاليـ ــاز بـ  عزونـ
 ناپسـند  هست بـس  كاين بخوانند   چنـد  بـه  نامـه  حمـزه  نامـه و  يعل

 چنـان  كتـابي  تـو  كـن  كه تصنيف   زمـــان آنرا  بفرمـــود فردوســـي
ــان دل   كـن  يـاد  سـخن  پيشـين  شاهان ز ــدان غمگن ــاد را ب ــن ش  ك

  )136 - 135(همان: 

نهادن كتاب به  نامعنوان دليل   به» رغبت خاص و عام«او به  ةجالب در اين نقد اشار ةنكت
  است: »شاهنامه«نام 

 و عام خاص همه رغبت نمايند كه   او را تــو نــام مــر »شــاهنامه«بكــن 
  ]تعليل» كه[«

 غـرض  اندشـ بكه  پيدا ]به[عداوت    غــرض صــاحب دلــيالن بكردنــد
 1اسـتند وخ، مكـر بـر   كه اين كساني   ختنـــدبپردا خوانـــدن ههنامشـــ بـــه

 ديـن  مـردان  گفـت  شـود  ضـايع  نه   حيلــه اصــحاب كــين ايــن كردنــدب
ــدن ــيچ ضــايع همــي مانَ ــر   حــال از ه ــد اگ ــد چن ــك گوين ــال هري  مح

  )136 :(همان

علت اقبال مردمي به متن فردوسـي را،  ...»  كه رغبت نمايند« ربيع در عبارت تعليليِ
 تيـ محبوب بـه  اسـت و  صاص كتاب او به شاهان و پهلوانان پيشين دانستهتصريح، اخت به

كنـد.   جامعه نيز اقرار مـي  ةبلكه درميان بدن ،فقط دربين اشراف نهراويان قصص پهلواني 
است  فضيلت بخشيده» پهلوانان و شاهان پيشين«او نقل از حيدر و حمزه (ع) را بر نقل 

اين قياس سخن گفتـه   ةتفصيل، دربار بهن ديگر، كند كه در رساله يا مت حتي اشاره مي و
تواند به آثار ديگراني كه سخنشـان موردتأييـد اوسـت     است؛ گرچه جهت اشارت او مي

  نيز بازگردد:
ــان ــل حكيمـ ــد فاضـ ــن بداننـ ايـن  نامـه  و مـغ  است شهنامه آن كه   ايـ

فزون ديگر يجا ست هشد گفته كه   كنــون شــتر مــن بــي از ايــن نگــويم
  (همان)
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را اساس قرار دهيم، اين متن يك بـازآفريني از تـاريخ نبردهـاي حضـرت      نامه يعلاگر 
گواهي ربيع  به پنجمو  چهارمهاي  سده ناقبيانحماسي است. اگر م ة(ع) به زبان شاعران  علي

هـاي رواياتشـان    مبناي رواياتشان (الاقل درمورد حضرت علي) واقعيت بـوده و شخصـيت  
ايـن دو شخصـيت،    ةهاي متأثر از روايات مناقبيان دربـار  ه است، حماسهحيدر و حمزه بود

) و يـازدهم  ق 839 ،نامـه  خـاوران در قرون نهـم (  ،چند قرن فترت ةاز اين متن، با فاصل پس
)، ديگر نسبتي با واقعيت ندارنـد. روايـات ايـن دو مـتن     ق 1076 - 1073 ،نامه قران صاحب(

نبردهاي اين بزرگان با پادشاهان خيالي و موجوداتي چون هاي پهلواني از  ها و افسانه داستان
» گـزاف بر«كه ربيـع   پيكر است؛ همان و حتي موران غول ،، سگساران، اجنّهلگوشانيپاژدها، 

  ناميد: مي» راست«را در مقابلش  نامه يعلخوانده،  
 است شدلكَ است از آن ز مغز دروغ   است وشخَ شهنامه نغز و گرچندا

ــن ــدر  م ــان ــه يعل  برگـزاف  سـخن  مگـوي نخواهم كـه     الف يرو از نام
  )4 :همان(

سـوس فُ مگـر بـر   ود دينننش سخن  طـوس  و گيـو  و شهنامه و رسـتم  ز
ـ  جهـان  كه تا زو به هـر دو   خـــرد زفـــان خوانـــد نامـــه يعلـــ وردبرخَ
اسـت  كاستي از آمد كو دروغ سخن  ســتا از راســتي را مايــه نامــه يعلــ

  )303 :همان(

حيـدر   ةهاي مناقبيان دربار گنجي از افسانه ،در قرن نهم ،حسام خوسفي ابن 2مةنا اورانخ
دهد روايات مناقبيـان نيـز از ذكـر واقعيـت      اي كه نشان مي است و مايه از تخييل دارد؛ نكته

خوسفي نـه يـك   » حيدر«هاي شفاهي گراييده است.  حماسه بافت تخييليسوي  به(راستي) 
بخش  بلكه شبيه جهان ،شاهنامهبلكه قهرماني، نه حتي چون رستم  ،شخصيت مستند تاريخي
ناپـذير، البتـه بـا     جديد است؛ يـك پهلـوان شكسـت    ةبرزونامالي و و برزوي طومارهاي نقّ

پيراستگي و محامـد اخالقـي و الگـوي اخـالق و معنويـت و حتـي آراسـته بـه اعجـاز و          
  ز صادق بوده است.ني حمزه داستان ةحمز ةعادت. چنين كيفيتي دربار خرق

نيـز   نامـه  حمـزه به داسـتان   وبا حمزه  يهعمرو ام يدنگرد جهان  به نامه خاوراندر  يخوسف
 )5622- 5621 ب: 1396(خوسفي،  دارداشاره حمزه در خاور  يبه سفرها و استكرده اشاره 

، رانيـ دادن شـاه ا  شكسـت و  انيـ رانينبرد حمـزه بـا ا   ي (ع)از زبان حضرت علي اتيدر اب و
شـگفت   ة). نكتـ 5791 - 5789 : بهمـان ( شـود  يمـ  ادآوري نوشيروان، را در مصاف با ويا
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 يكه داستان حمزه را برا خواهد يم يهام وعمراز (ع)  يعل كه در جايي از منظومه، وقتي اين
اخبـار   نيعمرو شروع به نقل ا يو وقت كند يم ادي» اخبار حمزه«از داستان با نام  ،ديبگو يو
  :شود يم ادي »ندهيسرا«با عنوان از او  كند يم

ــاد و و  چه بر سر گذشت تو را سرگذشت آن ــز آب و هــامون و دشــت راني
ــار«ز  ــزه اخب ــه دار »حم ــان يچ ـ چـه د  آن يبگو  نش كشـان  ز گـردن  يدي

شكمكنون سر دنيخوش است از شن  خـوش  هـاي  از داسـتان  گفـتن  سخن
ــرا« ــت و بن »ندهيس ــبنشس ــرد ادي ــزه   ك ــيز حم ــتان  يك ــداس ــرد ادي ك

  )6970 - 6967 : بهمان(
چه كرد رانيكه با شاه ا دميشن  نبـرد  بـه روز  »حمزه اخبار« ز

 )6055 ب :همان(

كنار حفظ و نقل روايات مربـوط بـه    صريح خوسفي به اخبار حمزه، در ةچنين اشار هم
ز عصـر  ا پـيش ها، برمبنـاي همـين دو شخصـيت محـوري،      دهد اين افسانه حيدر، نشان مي

انـد و   جامعـه حضـور داشـته    انيـ مدرع در ايران، گرفتن تشي قدرتصفوي و فراگيرشدن و 
يـازدهم،   ة، در سدنامه قران صاحبآمدند.  شمار مي بهجامعه  ةابزاري براي رشد شيعه در بدن

هاي بسيار متنـوعي از آن   واريانت اسكندرنامهچون  كه هم ،حمزه اخبارتر منثور  و متن كهن
سـند   ،اخير، عمدتاً به نثر و بعضاً به نظـم خلـق شـده اسـت     ةدر سه سد ،ين دو اثربعداز ا

هـان بـه منـابع     ضمن داسـتان  در صراحت بهاين متن   ةسراينداست.  تطور نيا برايديگري 
. او اسـت  ، با همين نـام، و تـواريخ بـوده   »نقل«كه طومارهاي حاوي  كند اشاره مي منثورش

 ثيح نيا ازشود كه  يمتفكيك قائل  خوانان قصهخ و منقول از حتي بين روايات نقل از تاري
  توجه است: ةبسيار شايست

شيپ نقل خوان قصهموافق شد از   نقل تـاريخ گفتـيم بـيش   ن آزچو 
  )b 144برگ  :1073 ،نامه قران صاحب(

 ، فهـم و عقـل  حق به اعلمكه واهللا    است نقـل  نظم بهز تاريخ و راوي 
  )a 153 :(همان

 اي حــاجي آرد كــالم دگــر راوي   ز نثرِ كتاب، اين سخن، نظـم نـام  
 )a 163 :(همان
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ي نقـل و  هـا  سنتتوان به آن در اين اثر منظوم اشاره كرد ردپاي  يماز نكات جالبي كه 
كه نـوعي  كند  اشاره مي االننقّها و  خوان زدن قصه كفي در متن است. او حتي به خوان قصه
  وده است:گذاري در نمايش ب فاصله

 صـف  بـه هور و حمزه مقابل كه لند   كـف  دوزد  خـوان  قصـه جا  در اين
 )a 72 :(همان

فردبودنش كه بعـداز   و قدمت و منحصربه نيو مضام نامه قران صاحبارزش متن  ةدربار
اسـت و   )كشـن يف( داسـتان خيـالي   ةنيبا زم يشفاه ـ يمذهب ةحماس نيتر ميقد نامه خاوران
دارد و  رستم و فرزنـدانش  ةو راوياتي دربار دست كيرستم  يها انمثل داست يمهم يمطاو

ي آن تحقيـق درخـوري انجـام نشـده اسـت. تنهـا       و سبك يزبان تيو فرد يخياشارات تار
همان انـدكي اسـت كـه صـفا در      است اطالعي كه از اين كتاب در زبان فارسي طرح شده

فقط به ذكر  است و تاب را نديدهدهد كه او خود ك آورده و نشان مي رانيا در ييسرا حماسه
). امـا همـين انـدازه    379: 1379آن بسنده كرده است (صفا،  بارةهايي، بعضاً غلط، در شنيده

 در پاكسـتان و هنـد   ي اسـت كـه  خوان حمزه سنت ةدربار يسند مهمبايد گفت كه اين متن 
ـ  يها با سنتنسبتش  هاي آن به زبان اردو نيز حتي در گونه واز ايران فراگير بوده  بيش  يادب
 .است ي انكارناپذيرفارس

 امةارنيشهر ،ياسد ةشاهنام ،نامه قران صاحب، نامه خاورانهاي منظومي مثل  حماسه منبع
روايـات  همين  اند، نهم به بعد خلق شده ةكه از سد ،جديد حكيم عطايي مةبرزونا مفقود، و
 گـزاران  داستاناين اي تشخيص كاررفته بر هاي به است. تنوع نشانهخوانان بوده  قصه نمايشي
تـر مربـوط بـه     هاي فارسي نيز بـيش  در حماسه خوانان خوانان، دفترخوانان) و شهنامه (قصه
االن موجـود در  نقّ ةه برخالف عامكاز اين راويان  ،نهم است. در عصر فردوسي ةاز سد پس
 ،خـود  يفقط از محفوظات ذهنـ  نهرا  يقصص حماس اند و جامعه سواد خواندن داشته ةبدن
  شد: ياد مي» خواننده«خواندند با عنوان  يتاب مك يرو ه ازكبل

ـ چو از دفتر ا  يسـ كبر هر » خواننده«خواند  يهم   يهـا بسـ   ن داسـتان ي
  )140 /11 /1: 1385(فردوسي، 

ساز خود او را همسر يا معشوق  كه عوام با پندار افسانه ،نيز »ژهيمن و ژنيب«داستان  يراو
دن يگويا از همين خوانندگان بـوده اسـت كـه شـاعر را بـه شـن       ،(!)ند فردوسي دانسته بود

  كرده است: ميدعوت » يدفتر باستان/ دفتر پهلو«از  يداستان
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ــايبپ ــ يم ــا  يم ــيت ــت يك ـــرخ   انداس  وانم از باســتانز دفتـــرت ب
 ياز دفتــر پهلـو   يـعر آربـه شـ    ين بشنوم گه بگفت ار ز آنپس 

  )36و  30 /8 /5: (همان

، ندنوشـته شـد   يه به زبان پهلـو ك اشدب ييها تابك الزاماً تواند نمي يپهلو دفترته اين الب
هـاي   هاي به لهجـه  و حتي قصص و ترانه يو منابع منتسب به تاريخ باستانها  ترجمهه كچرا

ز مجـازاً  يـ هاي محلي بـود) را ن  دري رسمي (مثل فهلويات كه ترانه رزبانيغمختلف ايراني 
ه مأخذ اثـرش  كند ك ياد ميته كن نياز ا ويس و رامينز در نظم ين ي. گرگانناميدند مي يپهلو
 ).33، 29، 7ج  : 1337، يمردم بوده است (گرگان انيدرمو مشهور » يزبان پهلو«به  يداستان

هـاي شـفاهي نيـز مسـامحتاً پهلـوي خوانـده        شـده برمبنـاي نقـل    خلققصص پهلواني 
در بازخلق منظوم آثار شـفاهي (و نـه    يا عمدهنقش  ان و گزارندگانْين راوي. اشدند مي

 و لـه يلكت فردوسـي،  يروا بهها از زبان پهلوي به فارسي دري) داشتند.  نآ ةالزاماً ترجم
(منظوم) » يوستهپ«(نثر) را » پراگنده« خواندند تا او كيها بر رود» گزارنده«ن يرا هم دمنه
  ).255، 8(همان: ج  كند

(كاتـب)  » نويسنده«خواند (برخواندن) تا  صداي بلند مي هبخواننده كسي بود كه متن را 
مردمي فاضل و شاعر و آگاه از  پيوند كشد (پيوستن). خوانندگانْ ةرشت كتابت كند يا شاعر به

 ةجامعه در عصر تيموري به دربارهاي پراكنـد  ةاز شهرت در بدن پسبودند كه  ادب و دانش
در يـك خانـدان چنـد تـن ايـن شـغل        اهجستند. گ هاي ترك و مغول هند راه مي حكومت

 درميـان و  در دربارهـا  ،دهـم  ةسـد  گرفتنـد. در  مـي خواني را برعهده  شاهنامهخواني و  قصه
چنين آموزش و تعليم  و هم مجالسها در  نداستاكه شغلشان خواندن  كساني بودندمتمكنان 

روايـت   بـه  .شـدند  خوانان بسيار به امرا نزديك مـي  . برخي از اين قصهبوده است زادگان شاه
 ،الدين علي ، ميرزا غياثگوركاني ةبرجست الدين اكبر، پادشاه جاللهاي شعري معاصر  تذكره
بـراي او تـواريخ و قصـص و حكايـات و      اكبرشاه بـود كـه  مقربان خان، از  به نقيبملقب 
همين موضـوع  ). 390، 2ج  :1363(گلچين معاني،  خواند هاي فارسي و هندي را مي افسانه
آثـار فارسـي بـه     ةشود او از ترجمـ  كند و باعث مي آشنايي او با اين آثار را فراهم مي ةزمين

عبدالقادر بداؤني كـه   مةنا رزمكند؛ آثاري چون  عكس، هندي به فارسي حمايت  به ،هندي و
صـريح بـه    ةاثر مذكور، ضمن اشـار  ةي هندي بود. بداؤني، نويسندمهابهاراتافارسي  ةترجم
بـه   خـان  نقيـب روز  اهتمـام شـبانه   ةعكـس) دربـار   بهسي به هندي (و قصص از فار ةترجم
  گويد: خواني و اشتياق اكبرشاه به شنيدن اين آثار چنين مي قصه
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جـد قيـام دارد و از    بهخدمت پادشاهي [اكبرشاه]  ] شب و روز درخان نقيبحاليا [
 يك قرن باز در خَلَـوات و جلَـوات بـه خوانـدن تـواريخ و قصـص و حكايـات و       

تـوان   مـي فارسي و هندي كه در اين عهد ترجمه يافته مشغول اسـت و  هاي  افسانه
 ... زمان شده و جـدايي از او يـك لحظـه متصـور نيسـت      ةگفت جزو حيات خليف

  .)99 -97، 3ج  :1868(بداؤني، 

موالنـا  ، خوان عبدالرشيد قصه مال ي چونكسان عباسي آراي عالمروايت  بهدهم،  ةدر سد
و بـرادرش، موالنـا فتحـي     ،خـوان  موالنا محمد خورشيد اصـفهاني قصـه  ، خوان حيدر قصه

 صـر هـاي رجـال ع   مشاهير اهل ادب و منتسب به دربارها و درگـاه  شمارِ در، خوان شاهنامه
در )، ق 1021 :توفيمميرزا غازي ترخان، والي تته (سند) و حاكم قندهار ( چنين . هماند بوده
ندي خـوان   قصـه عبدالرشـيد   ، مـال خـوان  مـال اسـد قصـه    چـون خود كساني  درگاه و  ،سـ

: 1385صـفا،  ؛ 191: 1350اسكندربيك تركمان، (داشت خوان را  قصه نهاوندي ميرعبدالباقي
موالنا شد؛  ها دگرگون مي خوانان گاه با ارتقاي علمي يا هنري آن . عناوين قصه)1053، 5ج 

پدر  راه داشت) هم يرو ينا ازرا (كه خود فقه سنت خوانده، لقب مولوي  خوان حيدر قصه
 و خـود كـرده   ةالي را حرفپدر از ابتدا نقّ خواست بهكه  خوان . اسد قصهبودخوان  اسد قصه

 ميرزادر تربيت و  رفت ،به تته، مركز حكومت ارغونيان سند تعليمات فقهي را رها كرده بود
 گوركـاني  نگيرخدمت جها بهخان در قندهار  شدن غازي مسمومبعداز  و بيگ مؤثر بود غازي 

خانـان قنـدهار قـرار     درشـمارِ  و ارتقا يافت كننده) (خان حفظ» خان حفيظ« لقب و به رفت
دهد كـه   نشان مي ،خود ،»حفيظ«). عنوان 600- 599: 1340(فخرالزماني قزويني،  گرفته بود

 و خلـوت  در بزرگـانْ ها براي  و خواندن آنها  داستانن داشت خواني ازحفظ شغل قصه ةالزم
و البته امراي ( خوانان بسياري از قصه ،ترتيب نياست. بد بوده مجالس و محافل در و جلوت

 ةشاعر بودند و در اشعار خود به القابي برگرفته از نـام يـا كنيـ    )ها نيز شعردوست ميزبان آن
اقـرار   بـه ، كـه  يخانـه م ةتـذكر كردند. مثالً عبدالنبي فخرالزماني، صاحب  خويش تخلص مي
خـواني   خان خان خانان، قصـه  مهابتبيگ  زمانه، پسر اهللا امانچون ميرزا خودش براي كسي 

 اوداني و خواندن داستان اميرحمـزه از حافظـه، ازجانـب     قصه سبب به ،كرد و در قزوين مي
كه او  نيز ياد كرده و ايناهللا  امانبه مالزمتش نائل شده بود از شعرگفتن ميرزا  و تشويق شده

؛ 763 - 762 :1340قزوينــي،  يفخرالزمــاناســت (كــرده  مــي تخلــص» امــاني«در اشــعارش 
  ).478- 475، 5ج : 1385  صفا،

از خلوت دربارها بـه مجـامع عمـومي راه     ييگو و قصه يگزار ، داستانيصفو ةدر دور
 مةشـاهنا معمـول در   ةشـيو  بهاز قرن دهم  پيشكه تا  ،خوانان ان و قصهيگو داستاناز  يافت و
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ن زمـان،  يـ . در اكردنـد  ياد مي »هكارباب معر«با عنوان  ،ناميدند يها را خواننده م فردوسي آن
ان حادمو اين  دندينام يم »حادم« ،خواندند يم »تيمناقب اهل ب«وسته يه پك ،خوانان را مناقب

ع  و ،)نثـر  (مـدح  غرّاخوانـان )، مونظممدح ( خوانان سادهانواعي چون  مـدح   خوانـان  مرصـ)
ها و  راويان داستان). 286 - 280: 1350كاشفي، ( داشتند )نظم و نثرمرصع: مدحي مركب از 

 ،كردنـد  ياد مي خوان نظمو  ،يگو افسانه، خوان قصه ها با عنوان كه از آن ،هاي كهن نيز افسانه
امـا   ؛در اين عهد نقش مهمي در زندگي اجتماعي مردم و بزرگان در ايـران و هنـد داشـتند   

 ةوسيل بهخوانان  قصهير ايراني و صدور حكم الحاد هاي كهن و اساط به تحريم داستان  باتوجه
تعبير صفا، ايـن   بهويژه علماي مهاجر از شامات)،  بهبعضي از عالمان شرع در عصر صفوي (

سـبب   همـين  به و نداشتند مندي چنداني هرهبو اطرافيانشان » مرشدان كامل«قشر از راويان از 
ويژه مؤلفان  بههمانند، هاي  دستهچون ديگر  بانان ادب فارسي را هم است كه اين دسته از نگه

هـاي   درگـاه تـر بايـد در    ملي و غيرملي، بـيش هاي  داستانهاي   و مترجمان و حافظان نسخه
خواناني كه در  ). قصه469: 1368در هند سراغ گرفت (صفا،  ه آنانبشاهان و اميران وابسته 

ي چـون مختـار، ابومسـلم،    هـاي  خوانند نيز جذب داستان جغرافياي سياسي صفوي قصه مي
اري    اي از افسانه) يـا برخـي داسـتان    و ذكر مناقب (البته با آميزه ،سيدالشهدا ةحمز هـاي عيـ
 ةتدريج جاي حماس بهقهرماني)   هاي منثور (نوع رمانس داستان قالب درشدند؛ آثاري كه  مي

 ةسوي خلق حماس هبمنظوم را گرفتند و طبيعت روايات مناقبيان را نيز از نقل حماسي تاريخ 
  تاريخي برد. شفاهي شبه
خوانـان   ها)، نسل جديد مناقـب  خوانان سني (فضايلي ترتيب، با انقراض نسل قصه بدين

 ةهاي پهلواني، قص كنار داستان جاي مدح و ذكر مصيبت و نقل تاريخ، در بهوجود آمد كه  به
ال داد كـه اولـي ذكـر    و نقّاح مد ةگفتند و مناقبي جاي خود را به دو شاخ پهلواني شيعه مي

ع بـه  رسوخ فراگير تشي عين درو  ،نايوجود اب. گفت و دومي قصه مصيبت و نقل منقبت مي
ـ  روايات پهلواني و منقبت ـ نشـفاهي،   ةكنـار نقـل حماسـ    االن درسرايي نقّ نيـز چـون    لياقّ

نبوده اسـت.  اي در امان  چنان تا ادوار اخير از تيغ منتقدان و منكران لحظه خواني هم شاهنامه
متعلق به  ؛قاجار است ةمتعلق به دور» رديه«اي  باره رساله توجه دراين جالبيك سند مهم و 

(چون حـاوي اشـعار ديگـري از     اصفهاني جمال ديوانجمال اصفهاني كه به  نام بهشاعري 
ديوان است) موسوم شده  ةنام بخش هجوي دراصل(!) (كه  القنبل  كشف ست) وامؤلف نيز 
  ).13415 ةمجلس شوراي اسالمي، نسخ ةخان اباست (كت

ـ   « منا هبشامل فصلي » ابتدا«اين كتاب در  االن و انزجـار طبيعـت از   در معرفـت حـال نقّ
راه ذكـر شـواهدي از    الي هـم تندي بر نقّ ينقدها بر مشتملاست كه » ايشان ةحركات ناقص
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شدن رفقـا و سـاير    اقفو«تعبير وي، با هدف  بهتأثيرات مخرّب اين طايفه بر مردم است كه 
» مواليان و بصيرت خوانندگان و مشمئزداشتن قلوب ايشان بر بطون اعمـال و افعـال شـنيع   

 ةو ركيكـي دربـار    ، ضمن هجو و هزل زننده»خاتمه«كتابت يافته است. درادامه، نيز درباب 
يقـت  بـه حق «خود،  ةيداع هبشعر به نقد و تخريب ايشان كوشيده است تا  زبان بهاين طايفه 

). البتـه ايـن مـتن    1: 1319شود (اصفهاني، » حاصل ها انسان را تنبيه كاملْ افعال و اطوار آن
ايرانـي در اعصـار    ةجايگاه حقيقي اين طبقه در بافت فرهنگي جامع ةاطالعات مهمي دربار

  دهد كه درخور تأمل است. اخير نشان مي
ـ   در معركـه «كـه  االن اين اسـت  اصفهاني بر نقّ ةگرايان ترين نقد عمل مهم االن، بنـدي نقّ

عـار   درد و بي كار و بي تنبل و بي براي استماع حكايات و قصص ،جوانان بلكه پيران، غالباً
از داليل اين كتاب كـه  ...(!)»  گذرانند بطالت مي بهقول خود، روزي شام كرده،  بهشوند؛  مي
نقلشان بـراي   ةن و جاذباالن تأليف شده ليكن خود گوياي عمق نفوذ ايشاقصد تكفير نقّ به

خانه  چاي به قهوه ةمثالِ مردي است كه براي رفع كسالت، به يك پيال؛ مخاطبان بوده است
باشي سرش را گرم و چنان خيالش را منحرف سـاخته كـه تميـز وقـت خـود       نقّال«رفته، 
جا كه نشسته، براي چـه از خانـه    داند چند ساعت است گذشته و در اين داند [و] نمي نمي

مثالً اگر براي طبيب و قابله از خانه بيرون آمده باشد، محتمل اسـت تـا    ...  يرون آمده بود!ب
  .)2: (همان» دنيا آمده باشد بهبيمار از دنيا رفته و مولود  الْنقّ ةاتمام قص

ال و جــادوي هنــرش در نفــوذ روايــتش و توفيــق وي در آيــا ايــن جــز موفقيــت نقّــ
شـواهد ايـن    هاو نيسـت؟ ازجملـ   ةنفـر  نمايش تك ةمقابل پرد كردن مخاطب در كوب ميخ

شـد و   الي حاضر مينقّ ةرساله داستان يكي از تجار محترم شهر است كه هر شب به معرك
پهلوان عرب و نظيـر رسـتم فُـرس و كـوراوغلي     «گفت كه  شداد را مي  ابنعنتر  ةال قصنقّ

 ؛جا بـود  شب در آن نيمه از صرف غذا تا قبل). تاجر از غروب و 3همان: » (ترك بوده است
ـ      ال نيزهموقع چراغ اهللا رسيد، نقّ«كه  تااين داسـتان را بـه    ةبـازي گـذارده [رهـا كـرده]، تتم

زنجيـر كشـيده    بـه چال تاريك  عنتر در سياه كه يدرحالتم ه آن(همان)؛ » فرداشب وعده داد
 ةگفتـ  بـه  ،آيـد  كندن است (اوج تعليق). تاجر وقتـي بـه خانـه مـي     جانشده و درحال اوج 

چـه   چال است؛ آن اصفهاني، در اوج حالت پريشاني و درماندگي شبيه حالت عنتر در سياه
يقـا)،  (بوط شـعرِ  فـن  ةارسـطو در نظريـ   ةگفتـ  بـه كنـيم و   پنداري تعبير مي ذات از آن به هم

ترس و شفقت نمايش است كه براي بيننده بـه كاتارسـيس (تزكيـه) خـتم      ةاحساس تجرب
شكند و بـا زن عربـده آغـاز كـرده،      الوان از طعام را مي ةخوانچ ا لگدشود. ولي تاجر ب مي
داسـتان را   ةال رفته، او را از خواب بيدار كرده و ادامـ شب ترك خانه گفته، به منزل نقّ نيمه
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چـراغ اللهـش مشـعل    «قـول اصـفهاني    بـه ال هم كـه  كند! نقّ به هر قيمتي از وي طلب مي
رسـد،   آرامش مي بهكند. تاجرزاده  را براي او تمام مي قصه ،بهايي گزاف به، »رّحمن شدهلا

 كند، هم به خانـه برگشـته، دسـت و روي عيـال بوسـيده، از او      ال پر از زر ميهم دامن نقّ
جوان بـوده كـه نامردهـا او را حـبس      ةچار كند كه حواسش پيش عنتر بي طلب پوزش مي

تصريح تكفيـر   بهالي را داند و نقّ حال را موافق شريعت نمي كرده بودند! اصفهاني اين تغيرِ
خـواب مـذكّر    ةاحترام به فردوسي و نقل داستان معروف عطار دربـار  كند. حتي ضمنِ مي

خاطر پـرداختن بـه    بهبيتي توحيدي او را نيز  ةواسط به(كرّگاني) و ذكر رستگاري فردوسي 
ه، از گـويي پرداختـ   بـا داليـل فقهـي بـه رد افسـانه      ،سپس؛ كند قصص دروغ سرزنش مي

چـون ربيـع    اسالمي در زمان خلفاي راشدين ياد كرده، هم ةممنوعيتش در ممالك محروس
ها با دين مبين نسـبت   كرد او رواج اين سنت را به امويان و عناد آن كه كرّاميان را متهم مي

ال، مسمي به ميرزا احمـد  االني چون مرشد نقّدهد. درانتها نيز هجوهاي ركيكي براي نقّ مي
چي يـزدي،   چنين مشهدي اكبر قهوه ، ولد مرحوم درويش عبدالوهاب ساكن، و همشيرازي

گفتنـد   هاي خراسان نقل مـي  خانه ه شهير به لوطي، و آدمِ او (شاگردش)، حسين، كه در قهو
كند و بـراي   بازي متهم مي و شعبده ،دروغ، نيرنگ ها را به طرّاري، جعالي، مطرح كرده، آن

شـود. از گناهـاني كـه     ي خواسـتار مـي  نضر بن حارث جـاهل  ةدامدرا يمجازات ةها رشت آن
و اداواطـوار اسـت؛    ،گويي خواني، ترانه بازي، افسانه شمارد زبان االن برمياصفهاني براي نقّ

راندند و همـين   ، مردم خراسان پيوسته از حركات ايشان سخن مياواعتراف  بهاطواري كه 
ين تعـريض اشـاره   ). ا14 - 13: همان( كنند اريها را از شهر اخراج و متو باعث شد كه آن

هاي خـود   كالم تكيهاالن حركات نمايشي خاص و سبك گفتار و به اين واقعيت دارد كه نقّ
شـدند و نفـوذ    ها مشغول مي مردم عادي آن نواحي به تقليد و يادكرد آن ،را داشتند كه گاه

دنبـال   بهاالن را نيز تعقيب نقّ اعتراض شارعان و صاحبان قدرت و آزار و ها دربين مردم آن
گفتند و گـاه شـگردهاي نمايشـي     بر نقل و بازي ترانه نيز مي عالوهاالن چنين نقّ داشت. هم

اي نبود، بلكـه   شاهنامهگفتند نيز صرفاً حماسي و  هايي كه مي خاص خود داشتند و داستان
 گفتند. نيز مي  افسانه و قصه

ويژه  بهخواني،  ن)، منابع متني مرتبط با سنت قصهمت اما جدا از بسترهاي اجتماعي (برون
 ةبا رويكرد حماسي، از چه كيفيت بنياديني برخوردارند و اين كيفيت چه تبلوري در حماس

عنـوان   بهدر عصري كه اين حماسه از آن سنت شفاهي  هم آنكالسيك فارسي داشته است؛ 
 ةاسـت و حماسـ  » ك پايانآغازِ ي«آبشخور اصلي خود ياري جسته است؟ تغييري كه خود 

 كالسيك نزديك خواهد كرد. ةفارسي را به عصر زوال حماس
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هاي ادبـي   هاي نمايشي طومارها تا سنت خوانان: از سنت منابع متني قصه .3
 ها منظومه

ماننـدي   هاي كاغـذي لولـه   و نوشته دراز ةنامبه  ،يوناني است اي كه اصل آن كلمه ،»طومار«
از پـاپيروس  باستان آن را مصر شد و در اعصار دور در  وده ميشد كه از طول گش اطالق مي

روايت منابع   به. شد مي (پيچيده) درنورديده حين خواندن بود كه دركاغذي  ،كردند ميتهيه 
كـه   ،ي طومارهـاي طـوالني  بوده و درازا (يك وجب) ستيداز ب بيش طومارهاعرض  كهن،

 ،هاي اسالمي دورهدر  .است رسيده مي راعذ گاه تا سي شدند، هم متصل مي  طول به ازجانب
ها را بـراي   و پشت آن كردند مي تذهيبآراسته و  هاي خطي كتاباز طومار را مانند  انواعي

 فلزي، و چوبي، چرميدر محفظه يا غالف  و كرده آستراي ظريف  تر با پارچه استحكام بيش
را نيـز   ها نامه وقفو  هاي ازدواج قبالهتر  بيش ،قاجاردادند. در عصر  شده قرار مي كاري منبت

  ).832- 571: 1372نوشتند (مايل هروي،  در كاغذهاي طوماري مي
ـ  درمقابـل چـون  انـد،   اي داشته طومارها در ادبيات شفاهي جايگاه ويژه محلـي و   االننقّ

كه  ،خوانان الن و قصهانقّ ةطبق ةسطح نخب ،سواد چنداني نداشتند كه ميان مردم گاه  ،گرد دوره
خواندنـد، طومارهـايي داشـتند كـه      گفتند يا مـي  در اجتماع اشراف و دربارها نيز داستان مي

طومـار را   ،حـين اجـرا   خواندنـد و در  بـراي مخاطبـان مـي    آن يرو ازهاي خود را  داستان
 ،گشـت  شـد اطـالق مـي    طومار كه به نوع خاصي از نوشته كه پيچيده مي ةپيچيدند. واژ مي
و ژانر نوشتاري ادبي شد كه براي آثار منثور روايي با هويـت  » نوع«تبديل به يك  ،تدريج هب

مصنوع هـم   اندكي حد تاها  رفت كه البته گاه در مقدمه كار مي بهشفاهي و نثر گفتاري ساده 
كه مراكـزي   ،ها هانوكنارخكها و  خانه هاي دوازدهم و سيزدهم و با رشد قهوه شد. در سده مي

ـ » پاتوق«مردم و نوعي  ةاجتماع تودبراي  چنـين بزمگـاه    گيـران و هـم   االن و معركـه براي نقّ
 ،)118 - 99: 1390 ،معمـار  و كـامراني  ؛268 - 258: 1332هنرمندان و شاعران بود (فلسفي، 

  الي از شهرت و اعتبار فراگيري برخوردار شد.سنت نقّ
كشتن سهراب (مجلـس   ةحننقل ص هنگامِ از شماري از نقّاالن روايت شده است كه در

شد و  خانه از پيش فروخته مي كشي) و مجلس كشتن سياوش، جاي نشستن در قهوه سهراب
ال يا مبلغ ال (حقّ نقّزدن] سخن نقّ چرخ» [= دوران«پوشاندند و  سياه مي ةديوارها را با پارچ

جلـس نيـز   يافـت و در انتهـاي م   بهاي شنيدن نقل او) از پنج قران تا چند تومان افزايش مي
كـه   آمـد  مي چرخي از »زدن دوران«. اين دنكاف ميال خانه شال ترمه بر گردن نقّ صاحب قهوه

عنـوان   بـه ن مبلغي ازد و از حاضر گفتند) مي مي» مرشد بچه«ال (كه به او آخر نقل، شاگرد نقّ
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 مستمعان چندان بـود  بر النقّشفاهي كرد. تأثيرگذاري بيان  پاداش يا كمك مالي دريافت مي
كردنـد   رفتند يا قرباني مي كشتن سهراب از مجلس بيرون مي ةبرخي شنوندگان در صحن كه

 راال افتاده، جـان سـهراب   وپاي نقّ دستدادند تا سهراب را نكشد؛ گاه به  و به نقّال پول مي
ال از تهديدش به مرگ نيز دريـغ  مأيوس از بخشش نقّ ،كردند و گاه  از او طلب مي تغاثهسا هب

از مرگ سهراب يا سياوش  پساي  پوشي كند! عده د تا شايد از كشتن سهراب چشمكردن نمي
: 1355گريسـتند (ميرشـكرايي،    خواستند كه برايش روضه بخواند و همگـان مـي   ال مياز نقّ
). حتـي  49 - 48 ،31 - 29: 1391، شاهنامه نقّالي طومار ؛95: 1385نصري اشرفي،  ؛65 - 57

اند كه بـاورنكردني اسـت. از     در نظام اجتماعي عصر قجر گفتهها   خاطراتي از تأثير اين نقل
شود و دسـتور داروغـه را ابـالغ     باشي وارد مي اش فراش خانه قهوه نقل هنگام دركه  يشهر
سهراب را  سپ زاينااالن نقّدستور داده بود  ،خاطر رشوتي كه گرفته بود بهكه احتماالً  ،كند مي

 ،مانـد. درادامـه   رسيد و سهراب زنـده مـي   هنگام مي و بهدار نكشند! طبق فرمان داروغه نوش
كنند تـا بـا رشـوت ديگـري داروغـه را مجـاب بـه         اند كه چگونه صد تومان جمع مي گفته

كنـد!   صادر مـي را بار فتواي قتل مجدد سهراب  اينشكستن اين حكم كنند و همان داروغه 
  .)689 - 688، 6ج : 1382(راوندي، 

وكار بود، و  كشتكه فصل تعطيلي  ،سط پاييز تا اواخر زمستانها از اوا بازار اين نقل
االن گـاه  رسيد. نقّ ي ميگرم اوج بهاز افطار  پسهاي ماه مبارك رمضان  چنين در شب هم

 ،كردند و در سوگ سـهراب، اسـفنديار   از اختالط مضامين ملي و مذهبي نيز استفاده مي
تشنگي و معصـوميت اهـل بيـت و    زدند و از  يا سياوش راه سخن به صحراي كربال مي

كردنـد و   راهان ساالر شهيدان (ع) و بر شهادت و مظلوميت شهيدان كربال مويـه مـي   هم
مـرگ سـهراب در آغـوش رسـتم از شـهادت حضـرت        ةمثالً در صحن. خواندند رثا مي
، طومـار نقّـالي شـاهنامه   اوج برسد (  بهگفتند تا سوگواري  اكبر (ع) بر دامان پدر مي علي

االن در زبان فارسي از همين سنت نقّ» به صحراي كربال زدن«). تعبير معروف 49 :1391
  يادگار مانده است. به

بسـته بـه حجـم روايـاتي كـه او       ،كرد الي كه يك استاد نقل بيان ميكامل نقّ ةيك دور
گرفـت و   مـي  و نـيم را دربـر   سال سال و حتي يك دانست، معموالً از شش ماه تا يك مي

ـ  به» (آباديان مه« ةز آغاز داستان كيومرث و دوركاملش ا ةچرخ  ةاالن) تـا پايـان دور  تعبير نقّ
ـ   بـه به نقش محوري رستم و خاندان سام يا  توجه بابهمن و داستان آذربرزين ( االن تعبيـر نقّ

زماني را  ةمتني طومارها نيز معموالً حداكثر اين باز ةمحدود ،سبب همين بهبود. ») سامانيان«
االني نيز بودند كه نقل واحدي چون نقـل سـهراب يـا سـياوش يـا      ت. البته نقّگرف مي دربر
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كردند، يا حتـي عالقـه بـه پهلـوان خاصـي       برزو را تبديل به طومار يا مجلس مكتوب مي
ال شهير تهراني تقي عشقي، نقّ ةخصوصي داشتند. مثالً دربار بهداشته، تبحر در نقل داستان 

داشته، يـا  تبحر داستان بيژن و منيژه » زدنِ«در  گفتند كه مي ،ميرزا عباس عابديني ةخان قهوه
االن فالمرز) بوده تعبير نقّ بهاند كه پهلوان محبوبش فرامرز ( اهللا ترابي گفته مرشد ولي ةدربار

ـ  ،رو ازاين ؛وهشت) : بيست1377، لشكر  هفتاست ( تـوان بـه دو    الي را مـي طومارهاي نقّ
  دسته تقسيم كرد:

جـامع روايـات حماسـي ايـران بـا خـط        ةع: طوماري كه شامل پيكرطومارهاي جام. 1
بهمن يا  ةفردوسي بود كه از نخستين پادشاه (كيومرث) تا انتهاي دور امةشاهنداستاني مشابه 

كه الزاماً هر طومار جامعي  است يمعن بدانگرفت. اين  مي جامع را دربر ةبخشي از اين پيكر
ر حاضر تا داستان رسـتم و بـرزو و شـميالس و رسـتم     رسيد. مثالً طوما بهمن نمي ةتا دور
از  نقـل  بـه فردوسـي   امةشاهنكتاب نثر  نام بهتر نيست يا طومار جامع زريري،  دست بيش يك

شـد   در سه جلد بود و از هبوط آدم (ع) آغـاز و بـه داسـتان اسـكندر خـتم مـي       دوستخواه
طومـار  ). «يـك و يستا  توهش بيست :1369 ،سهرابداستان رستم و  بردوستخواه، مقدمه (

هاي جداگانه در بافت تاريخ شفاهي ايران بود كه بـا خطـي از    يك سلسله از داستان» جامع
 شدند. هم وصل مي  بهتاريخ 
طومارهاي منفرد: طوماري كه روايت زندگي يك پهلوان يا وقايع دوران يك پادشـاه  . 2

هـاي   منثور كه از سـده  ةعاميان گرفت. اغلب متون مي يا يك داستان يا مجلس منفرد را دربر
 ةحمـز  هـاي  داسـتان  ،منثـور  ةاسـكندرنام و   نامـه  فيروزشاه،  نامه داراب(چون  اند دورتر مانده
يا اسكندر  اخبارشدند ( يده مينام» اخبار«) و كتبي كه گاه با نام دار نام اميرارسالن، صاحبقران

آيند.  شمار مي بهطومار منفرد  نوع ازخود،  ةنثر شفاهي و ساد شكل در ،...) و حمزهو  رستم
تـر بـه دسـت مـا      دوازدهم پـيش  ةبرخالف تصور رايج، طومارهاي جامع متأخرند و از سد

تـداوم داشـته    نيـز اخير  ةاند. البته با رشد طومار جامع، نگارش طومار منفرد در دور   نرسيده
 سياوش طومار و ابسهر و رستم طومار، منثور ةنام رستماش متن معروف به  است كه نمونه

 يرازي،ش ي(انجو يكاشان ينمرشد حس ةيژو من يژنبو  ،نامه سام ،سياوش طومارهاي ،زريري
)، و 1380حسن حسـيني (  سيد مةنا سام طومار)، 327 - 209، 3؛ ج 311 - 265، 1 ج: 1369

 ق) است؛ متني كه اگرچه طومار نيسـت،  1225 ريتحرنگار ( ميرزا صادق وقايع االرواحةحرا
متن منثوري حاوي داستان برزو با شكل و سبك نوشتار سـاده و گـاه    ،منفرد يطومار ندمان

  گفتاري است. ةنزديك به واگوي
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تـدريج طومارنويسـي سـنتي شـد كـه مراتـب        بهاخير،  ةاالن در دو سدنقّ ةبا رشد طبق
ناميـده  » مرشـد «كـه   ،االن سرشناس و ارشد و استادان ايـن هنـر  خاصي پيدا كرد و تنها نقّ

از طـي   پـس حق داشتند كه طومار بنويسند و هر مرشدي شاگرداني داشـت كـه    ،شدند مي
ـ » بستن لنگ«هايي مفصل، طي مراسمي موسوم به  آموزش شـدند (مشـابه سـنت     ال مـي نقّ
بود) و طوماري داشـت كـه بـراي    تشرف بستن در فرهنگ خسرواني كه نوعي آيين  كُستي

گذاشت. هر متني نيز طومار نبود و  ميراث مي به ،كه بهترين شاگردش بود ،خويش» ةخليف«
بود كه چندين مرشد سرشناس آن را مهر و تأييـد كننـد و   » اليطومار نقّ«يك كتاب وقتي 

: 1382رفـت (محجـوب،    شـمار مـي   بهاالن سرشناس فاقد ارزش طومار فاقد مهر ازنظر نقّ
يك). طوماري بـا  و : سي1377، لشكر  هفت ؛28 - 20: 1382موسوي، ؛ 1099 - 1097، 2  ج

تأييـد نـوعي   » هفـت «عالي بـود و گـذر از ايـن     رهفت مهر مرشدان سرشناس يك طوما
تكامـل يـك مـتن را در يـك نظـام اخالقـي        ،فلـك   هفتچون گذر از  بود كه همف تشرّ

وكتاب نبـود و اگـر    حساب بيها نيز  كرد. نوآوري در داستان مراتبي ايراني ممكن مي سلسله
ـ   كـرد و چيـزي مـي    يتـي ايجـاد مـي   مرشد تغييري در روا وقتـي   فقـط ال ديگـر  افـزود، نقّ

الي فراتـر از هنـر بـه    توانست آن نكته را نقل كند كه به او اشاره كند (نوعي ارجاع). نقّ مي
  يك علم نيز نزديك شده بود.

هايي داشتند كـه نـوعي    االن نامي پردهنقّ؛ داشت ابزار ديگري نيز بر طومار عالوهمرشد 
 شـاهنامه بـود. در مجـالس نسـخ     شـاهنامه متفاوت با مينياتورهاي فاخر نسخ  نقاشي كامالً

شـاخص   ةشد) معموالً يك صحن مي» روايت تصويري«اي كه در نقاشي  صحنه» مجلس(«
ـ     اما در پرده سيري روايي از صحنه .شد تصوير مي ال يـا  هاي داستان وجود داشـت كـه نقّ

رفـت. سـبك    مـي » تصويرِ روايي«شي از اين خوان براي هر بخش از داستان سراغ بخ پرده
سواد موجود دربين عوام بود كه مشابهش بر سردر  رايج نقاشان كم ةتصاوير نيز سبك ساد

 هـايي  خانـه  هاي بـزرگ و ديـوار قهـوه    هاي زير بازارچه ها و ديوار عمارات و ميدان گرمابه
اي نيـز گفتـه    خانه قاشي قهوهبدان ن ،حيث شد؛ ازاين ها اجرا مي الي در آنكه نقّ شد ديده مي

و دستاري داشت كه از آن براي بازسازي » منتَشا« نام بهي دست چوبال چنين نقّ شود. هم مي
كـرد   چـه بـراي اجـراي داسـتان الزم بـود اسـتفاده مـي        سالح و كمند و ريسمان و هـرآن 

  ).25 - 22: 1382موسوي، به   بنگريد(
گرفـت،   اشخاص داسـتان حـس مـي    جاي هببازيگر بود و  ـ ال يك راويدرحقيقت، نقّ

و منتشـا   ،آوا و حتي وسـايلي چـون شـال، كـاله     كرد. از نام و روايت مي ،گفت ديالوگ مي
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كـرد   سازي مـي  ) كه با نوعي پانتوميم حاالت صحنه و ابزار رزم را با آن شبيهدستش چوب(
مقابـل را  كرد و شاگردش نيز گاه در صحنه نقش شخصـيت   براي پويايي صحنه استفاده مي

ال و شاگردش در اجراي روايت در صحنه (ميزانسن) كامالً خالقانه و گرفت. حركت نقّ  مي
نسبت بـه بيننـدگان    اجرا نيز معموالً ةشد. خود صحن تكرار تثبيت مي بهغريزي بود كه البته 

معنـوي   ةصميميت حضور مخاطب در نمايش و جنبـ  وار) بود كه به تخت و مركزي (حلقه
اي از  سـاده  ةجوشيد. طومار نيز درحقيقت خالص مندي دايره مي از فره كهداشت ارتباط  آن

 ،حيـث  ل داسـتان را از يـاد نبـرد. ازايـن    مفصراه داشت تا جزئيات  هم بهال داستان بود كه نقّ
فاقـد نثـر و نوشـتار منسـجم بودنـد و      و هايي بـدخط، نامرتـب،    نسخه طومارها عمدتاً تك

اي نبوده است. اما در عصر قاجار طومارهايي  گاه كار ساده هيچ ها خواندن آن ،جهت همين به
تر شد و گاه به تصاويري نيز آراسـته   بزرگان نوشته شد كه صاحب نثري پيراسته سفارش به
حيث نيز طومارها را به  نويس شده باشد. ازاين شد و حتي ممكن بود با خطي خوش پاك مي

  توان تقسيم كرد: دو دسته مي
ـ  (بازي» خوان القّطومار ن«. 1 ال نوشـته  نامه): طوماري كه براي يادآوري داستان به نقّ
 اريـ اخت درنشـده   نويس ها بود كه با خط درهم و پاك اي از داستان شد و مطالب بريده مي
) كه نه آغاز و 90069 ةمجلس (با شمار ةخان بود. ازجمله طوماري موجود در كتاب النقّ

ا مهري دارد و نوشتارش نيز فاقـد نظـم و انسـجام اسـت.     انجام و نه هيچ اسم يا امضا ي
 نثـر تصحيح كـرده اسـت (   شاهنامهالي رضا غفوري اين متن دشوارخوان را با نام نثر نقّ

مرشد عباس زريري در  ةخان ) يا برخي طومارهاي موجود در كتاب1394، شاهنامه الينقّ
تصـوير صـفحاتي از    بسـهرا  و رسـتم  داستانخود بر  ةدر مقدم دوستخواهاصفهان كه 

: 1369سـهراب،  داسـتان رسـتم و   دوسـتخواه، مقدمـه بـر    ها را منتشر كـرده اسـت (   آن
 .ونه) بيست تا هفت  و بيست
(طومار تأليفي): طوماري كه مرشدي با تأييد جمعي از مرشدان ديگر » طومار ممهور«. 2

 مصـور اول و گـاه   تر از نـوع   شده و با نثري ويراسته نويس نگاشت و پاك (هفت مرشد) مي
شد و نوعي تأليف مستقل بود كه در نگارشش گـاه از طومارهـاي ممهـور ديگـر      ايجاد مي

شد. مثالً طومار جامع ناصري (هفت لشكر) كـه شـباهت نثـرش بـا دو طومـار       استفاده مي
 مرشـد  طومـار  روي از يطومار حاضـر و بخشـ   روي ازآن دهد بخشي از  تر نشان مي  قديم
 شده است. نگاشته دست ازاين ديگريبع و منا پوش سياه

  كامالً مشهود است: مذكورطومارهاي  ةدستدر تصوير اين طومارها تفاوت دو 
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 ةدوم (تأليفي يا ممهور) و تصوير چپ طومار شمار نوع از 4036 ةتصوير سمت راست طومار شمار .1 تصوير

  .مجلس شوراي اسالمي است ةخان هر دو از نسخ كتاب كه است نامه) خوان يا بازي ال(نقّ اول نوع از 17196

تـابلوي نقاشـي رنگـي بـا سـبك       37طومار اول با خـط نسـتعليق تحريـري خـوش و     
 و بـه شـنگرف  عنـاوين مـزين    بـا  تر اما اندكي آراستهاست. اي  اي و نثري محاوره خانه قهوه

 بـراي  كـه  اسـت  دهنـده)  ب (سفارشكتا  صاحب و كاتب نام ذكر و تاريخ و امضا و انجامه
جمالت  ،غذ، نگارش آشفتهطومار دومي صفحاتي با كيفيت پايين كا .است مناسب خواننده
تر مـتن   هاست كه كاركرد بيش تر ديالوگ و حجم بيش ،نامفهوم هاي يهتحش و و بريدهكوتاه 

  دهد. را براي اجرا (و نه خواندن) نشان مي
 فردوسـي  مةشـاهنا اي مشـهوري چـون   ه روي كتاب ازبازنويسي راوي  هاطومار ،بنابراين

سـينه صـدها سـال از     بـه  سينهكه  اند كهن از روايات شفاهي ةيك رشت ةكه دربردارندبل، نيست
 تـر  كهـن نيـز  ها حتي از آثار كالسيك  و خاستگاه بعضي از آن اند نسلي به نسل بعد منتقل شده

كارهاي حماسي  يك و شاهترين منابع آثار ادبي داستاني كالس گران اصلي . امروزه پژوهشاست
انـد.   تـدريج بـه منـابع مكتـوب رسـمي راه جسـته       بهدانند كه  جهان را همين منابع شفاهي مي

كارهـايي چـون    مندي در شناخت منابع راستين شـاه  جهت، اين دسته از متون آثار ارزش ازاين
ـ   به تعلق آن براين، باتوجه عالوهاند و  شاهنامه  ةام دربردارنـد جامعـه و مخاطبـان عـ    ةها بـه بدن

و حتي سبك گفتار و رفتار مـردم   ،طرز فكر و تمايالت ،تصويري بكر از فرهنگ، نوع زيست
 ، نام طومار در ادبيات شفاهي فارسي به يك نوعِسبب همين بهعادي در طول تاريخ بوده است. 
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ن مردم ميادرصورت پيچيدني براي خواندن  بهديگر الزاماً طومارها  زيرا ؛شده است تبديل ادبي
شـدند) يـا كتـاب     هايي كه از طول گشوده مـي  شكل بياض (كتاب بهشدند و بعضاً  ساخته نمي

رتبـه كتابـت    عـالي خطاطـان  قلم  بهگرفت كه  عادي بودند و حتي طومارهاي نفيسي شكل مي
بهـاي نقاشـي    شد و گاه حتي تابلوهاي گـران  اي نقاشي مي خانه نقاشان قهوه ةوسيل بهشد و  مي

شـد؛   كه معموالً براي چاپ سنگي تنظيم مـي  استالي نوعي طومار نقّ» مار مصورطو«داشت. 
خـود   متنِ يشپ يبا نسخ خط يسهكه در مقا نامه رستمو  ،خاورنامه ،نامه قهرمانطومارهايي مثل 
كتـابي   خاورنامه، مثالً ؛اي بودند تر ولي كماكان ساده و محاوره اي با نثر پخته شده متون خالصه
تر از صد صـفحه دارنـد. ولـي     ها معموالً كم هاي سنگي متعدد دارد. اين چاپ است كه چاپ

شود. مـتن   جستار معرفي مي ينا بار در اولطوماري از اين اثر توسط نگارنده شناسايي شد كه 
قريب سه برابر متن سـنگي اسـت.    ،شماري اين كتاب نزديك به پانصد صفحه و ازحيث كلمه

  هاي بسيار محدودي دارد. خود تفاوت پيِهاي چا متن سنگي در واريانت

    

    
تري از طومارهاي منفرد يا  اي از نسخ خطي قديم هاي ويراسته بازنويسي طومارهاي مصور .2تصوير 
 ة(رديف باال از راست: چاپ مطبع خاورنامه هاي سنگي  هاي منثور بودند. تصاويري از چاپ نامه پهلوان

و چاپ شركت سهامي طبع كتاب)  ،محمدهاشم موسوي خوانساريمحمدمهدي قاضي سعيدي، آقا  آقا
  .)شده از آن (تصوير رديف پايين خطي شناسايي ةنسخ و تك
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كرد يا جامع بود و  داستان يك يا چند پهلوان خاص را روايت مي طومار يا منفرد بود و
كه فـارغ   اردگرفت. طومار نثر خاصي د مي عظيمي دربر ةها را در بدن اي از داستان مجموعه
و گاه  ،پيرايه نويسي رسمي و ديواني لحني ساده، بي هاي نثر فني و پرطمطراق فرسايي از قلم

هـاي   و ضمن حفظ تعابير رايج بـين مـردم، گـاه حتـي جلـوه      ردنزديك به زبان محاوره دا
كرد. در عصر ناصري، طوماري نگاشته شد كه جامع طومارهاي  نمايشي نقل را نيز حفظ مي

 ةنسـخ  موسوم شد. تـك  لشكر  هفتاالن ناصري يا زرگ آن عصر بود و به طومار نقّاالن بنقّ
همت مهران افشـاري و   بهمجلس موجود است كه  ةخان در كتاب 2983 ةاين طومار با شمار

كاتب يا كاتبان ايـن طومـار    ة). دربار1377 ،لشكر  هفتمهدي مدايني تصحيح شده است (
» شاهي لشكر ناصرالدين  هفتكردن  مشق«مشهورشدن تعبير به   دانيم، ولي باتوجه چيزي نمي

 :1377، لشـكر   هفـت المثل درآمده بـوده (  صورت يك ضرب بهكه در گفتار بعضي از مردم 
كردن (كتابت) اين طومار با حمايت نظـام ديـواني دربـار     مشقوچهار) محتمل است كه  سي

ر قاجار خلق شده باشد. حركتـي  شاه يا سفارش بخشي از اشرافيت مرتبط با دربا ناصرالدين
كـه در نسـخ    يابومنصـور  ةشـاهنام كه با حمايـت نظـام ديـواني عصـر سـاماني در خلـق       

 هاي آن عصر روايت شده بود و در مجالس و محافل ادبي و هنـري اشـراف عصـر    شاهنامه
  سياسي داشته باشد. ةتوانست انگيز شباهت غريب داشت كه مي محافل بود نَقل

عنـوان نـوعي از    بهاخير حضور متني خود را  ةمنابع شفاهي در سه سد ترتيب، اين بدين
و نـه صـرفاً    ،عنوان نوعي از كتاب و راه رسيدن مستقيم متني خود را به ندادبيات تثبيت كرد

ها، اين متون   ازآن، براي قرن پيشسوي مخاطب گشودند. ولي  بهنمايشي اجراي نقل،  ةطريق
انـد. اوج   هاي كالسيك نيز بـوده  مايشي منبع سرايش حماسهجدا از ارتباط خود با اجراي ن

هاي سـاختاري   در بخش بعدي، نشانه  شود. هاي نهم تا يازدهم ديده مي اين گرايش در سده
) بررسـي خواهـد شـد و ايـن     ياسـد  ةشـاهنام منتخب (استفاده از منابع شفاهي و در متن 

ت نمايشـي نقـل در سـاختار    هاي متني سن ترين نشانه شود كه شاخص موضوع برجسته مي
  روايي متون حماسي فارسي كدام است؟

  
  بنياد هاي شفاهي اي/ موازي: ساختار روايي حماسه ساختار دايره. 4

خوانـان شـكل    هايي كه برمبناي روايات شـفاهي قصـه   در اين بخش، ساختار روايي حماسه
شود؛ كيفيتي  ررسي ميماندة كيفيت نمايشي موجود در نقل حماسي اين اشعار ب و باقي گرفته

بنيـاد   شود، اما شواهد آن در يك مـتن شـفاهي   ها پنهان مي كه پشت ظاهر فاخر اين منظومه
 در مقايسـه بـا  كـه   انـد  نهـم متـوني   ةاز سـد  پـس انكار است. متون حماسي فارسي  غيرقابل
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 ،يدهند. براي اين بررس تري با منابع شفاهي نشان مي هاي پيشين پيوند بيش هاي سده حماسه
انتخـاب شـده   اسـت،  بنيـاد   شفاهيمتن حماسي  كه ،ياسد شاهنامة ،موردي ةمطالع ةشيو به

هاي نهم تا دهم كه به منابع شفاهي قرابـت زيـادي داشـته اسـت      است؛ متني متعلق به سده
چگونه تكنيك نمايشي كه ). در بررسي اين متن نشان خواهيم داد 131 - 105: 1391(قائمي، 

هـا روايـات حماسـي     هاي منظومي كـه منبـع آن   استان در ساختار حماسهاالن براي نقل دنقّ
  شفاهي بوده تبلور پيدا كرده است.

مخصوص به ) the formulaic narrative» (قالبيهاي  گزاره«و  تعابير اين متن مشحون از
تكـرار   :كار برده است بهنظمش  نِضمردگاه را  ها است كه آن خوانان شاهنامهاالن و زبان نقّ
االن نقّ ةشيو بههاي خاص  براي نام عاميانه هاي شناسي ريشه ؛ها در پايان نقل» والسالم« ةجمل

سـر،   ، نسـناس، فيـل  پـا  دوالينـه هاي عاميانه مثل  اشاره به موجودات افسانه ؛)749(مثالً بيت 
هايي چون پرخش، درقه، سارنج، و دار شمشاد كه  سالح ؛گوش گليمينهو  ،يلگوشپشيرمار، 

چون زورزدن، كفتن ها  واژهافعال و اي  محاورهكاربردهاي عاميانه و  ؛متون عاميانه است ةويژ
)، هيرمن دم ينهم يجا بهشدن سپر، گاميش، هميدم ( ريشهكردن،  كباب، كشيدن مي(كپيدن)، 

ـ   مايـه  ويژه تكرار بن بهو  ؛جاي هيرمند) به( االن حماسـي و حتـي برخـي كنايـات و     هـاي نقّ
شدن فرد بـه   كشته چون تشبيه ،قالبي درآمده است ةصورت گزار بهكه  ،ها آنات رايج تشبيه
و كاربرد افعال جعلي چـون ريشـيدن و تيزيـدن و تَريـدن و امثـالهم      ؛ )!( كردن خيار نصف

است ال بوده نقّ ـ اين متن يك شاعر ةسرايند دهد هايي است كه نشان مي جملگي از كيفيت
ة شيوها ملهم شده است.  عنوان منبع از آن به و رسي داشته هاي شفاهي دست يا الاقل به نقل

تركيب كرده است منطبق  هم باكه هاي گوناگوني  گرداني او نيز در پيوند ميان داستان داستان
قبـا در مجلـس بـزم     نوشي زرين حين روايت باده الي شفاهي است؛ مثالً درهاي نقّ با تكنيك

  و براقيس جادو را آغاز كند:پوش  قوتياكند تا  مهرناز داستان را متوقف مي
 به من گوشِ جان را يكي برگمـار    تو ايـن نـامور را بـه مـي يـار دار     

 جـوش  و  بانگ براقيس جادويِ با   پـوش  يـاقوت سخن بشنو از گُـرد  
  3)5753 - 5752، ب 110: برگ 1770ةنسخ، ياسد ةشاهنام(

) داستاني زمان را در ةند اپيزود (فقركردن موازي چ دنبالتكنيكي كه مطابق آن نقّال براي 
كردن داستان و خواستن  متوقفثالً كند. م كند و از ديگري شروع به نقل مي مي متوقفيكي 

ياد داشته باشد تا داستان ديگري را بشنود؛ كيفيتي در متن كـه شـاعر    بهاز مخاطب كه آن را 
  برد: پيش مي بهبراي مخاطب  هم با راه همهاي موازي را  ياري آن داستان به
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 ز رستم يكي داستان گوش كن   زماني ز دسـتان فرامـوش كـن   
 داروگير بخش با كريمان، جهان   همان هم ز جنگي فرامرز شـير 

 بـه پيكـار روي   سـو  هرنهادند    ديــوان پيكــارجوي كــه بــا نــرّه
  )6496 - 6494: ب (همان

«... ، »جا بدار اين«... ، »گوش كن«، »شنو«االن چون هاي قالبي رايج نقّ اين تكنيك با گزاره
ها  كند و بين آن وصل مي هم بهمفاصلي ها را با  ... داستان و ،»فراموش كن «...، »مانربِبه ره ب

  كند: حتي پيوندهايي ايجاد مي
ــ ــتم يكول ــنون ز رس ــتان ش  ر روانكلش يدان چو شد سويز م   داس

  )10411ب  :(همان
 ســخن بشــنو از زال ســامِ ســوار   بـدار خوردن ايدر تو ايشان  يمبه 

ــود ديــو ســياه    هكه از بهر جادو روان شـد بـه را   ــه پــيش جلــو ب  ب
  )20052 - 20051 ب :(همان

ــو  نآ وز ــرده س ــور و نب ــران تم ــد     س ــي، ازبرفتن ــان  پ ــاد دم ــو ب  چ
ـ  راين هر دو خسته به ره ب مر  ت بـه مـن برگمـار   دو گوشَزماني    داربِ

ــر      ر و سيم و زركه مهراس چون گوه ــاد س ــوي راه بنه ــت و س  گرف
  )16095 - 16094 : ب(همان

 اين داسـتان شـگَفت   بشنوكنون    بماندنـد ايشــان و رسـتم برفــت  
 داســتان ســاختم  گشــا يكــي دل   ز عفريت و صخره چو پرداختم

 نـــژاد ز زال و فرامـــرز پهلـــو    داد و  عدل ز كيخسرو، آن شاه با
  )11189 - 11187 : ب(همان

كه از چشـم ايشـان، زمـين شـد نهـان        د سوي آسمانرُشسراقه: بگفت اين و ب 
ــي   ــم دمـ ــه انجـ ــو او را بـ ــازدارتـ ــار       بـ ــين و تَت ــاه چ ــنو از ش ــخن بش  س

  )11471 - 11470 : ب(همان
ـ د يستـاده هم   دليـر  زوش يزنگـ  يسـو  يكبه   د بـر گُـرد، چيـر   ي
 داسـتان  يكـي شنو از مـن  نون بك   ار مانيكبه پ ين هر دو جنگيتو ا
 ه آراست تن بهر جنـگ و نبـرد  ك   آن سـرافراز مــرد  تمــور يجنگـ ز 

  )11986 - 11984: ب (همان
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 سـهمِ دليـر   ،به پيشش جلو بود   تمور از بـرِ كـوه آمـد بـه زيـر     
ــكن    بشنو سخَنبخش  كنون از جهان ــرد لشكرش ــامور گ  از آن ن

ــرد روشــنبكوشــيد آن    افگــن پهلــوان كــه بــا آن نقــاب  روان گُ
  )12132 - 12130 : ب(همان

 بخـش يـل داسـتان    از جهان شنو   بمانجا  تو گرشسب يل را در اين
  )20521 : ب(همان

ــان   ــاه جه ــوي ش ــي س ــد آگه  »لشـكر فرسـتاد خاقـان، نهـان    «كه    بش
 نكـ  ز اين هر دو جنگي فرامـوش    كن گوش سخن خان سمن از كنون

  )21253 - 21252 : ب(همان

اي، يكـي داسـتان اول را در    قـالبي كليشـه   ةروايت، معموالً دو نوع گزار ـ ين بازيدر ا
زند تا داسـتان اول بـراي    ديگري نقاب از داستان موازي دوم كنار مي و جايي متوقف كرده

  ذهن مخاطب متوقف بماند: بازگشتي در آينده پسِ
ــون اك ــرا ينــ  مــانربِره بشــهان و تهمــتن بــه    ندة رازدان!يســ
 نكــز رســتم فرامــوش  يزمــان   نكگوش مان سخن يحال سل ز

 )10766 -10765 : ب(همان

 به مـن  گوش بگشاو يكي  بمان   تو شـه را اَبـا زال زر در سـخن   
ــتان از نهنـــگ دژم  ــي داسـ ــيردم     يكـ ــدگهر ش ــز از ب ــان ني  هم

 وار شــاه گــوهركــه ريــزم بــرَت    گوشِ جان برگمارو  بشنوز من 
  )14192 - 14190 : ب(همان

اي، گاه شاعر به كاتب شعرش (با  روايي و در ساختار دايره مفصلدر استفاده از تكنيك 
كه داستان را از ») دفتر«طومارها (با عنوان  جنس ازو به وجود منبع مكتوبي ») نويسنده«نام 

  خواندند اشاره دارد: روي آن مي
ــون از  ــندكنــ ــتان ةنويســ  داران بمـــان و نـــام رســـتم رهبـــه    داســ

ــاج     يكــي داســتان بشــنو از شــهريار    ــروِ تــ ــاه كيخســ  دار شهنشــ
 كــي بــه پيكــار بودنــد بــا شــاه       ري از آن هشت لشكر كه در دشت
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 نـژاد  فـرّخ به گـاهي كـه گرشسـب       ور ز دفتــر چنــين كــرد يــاد ســخن
ــن  ــرد زري ــرِ گ ــد   ب ــه بن ــد ب ــا ب  بدريــــد زنجيــــر شــــير نژنــــد    قب

 )18503 - 18499 : ب(همان

خواند) از القابي چون سـراينده   خود (كسي كه از روي دفتر مي ةبراي ناميدن خواننداو 
اي در اشـعاري كـه    ). مطـابق ايـن سـاختار دايـره    7864 - 7863 : بكند (همـان  استفاده مي

 ــ  كه توسط يـك شـاعر   اند يا اين واسطه از منابع نقلي (طومار يا نقل شفاهي) متأثر شده بي
معمول در اجراي نمايشيِ نقل حماسي از مخاطب  ةشيو بهشاعر  .اند هنظم كشيده شد ال بهنقّ
خواهد كه داستان اول را در ذهنش متوقف كند تا راوي داستان ديگري را پيش برده، بعد  مي

[اصـطالحي كـه در ايـن    » مفصـل روايـي  «نوعي  به اين داستان اول بازگردد. اين تكنيك به
برد و نوعي  راه با هم پيش مي ها را هم شده كه داستانل تبديكار رفته است]  بهبار  اولجستار 

كـه   ،فردوسي مةشاهنادهد. اين با ساختار خطي روايات در  به روايت مي» اي ساختار دايره«
از ختم داسـتان پيشـين    پساي آغازين  داستان دوم را با خطبه دهد و مييك داستان را پايان 

  كامالً متفاوت است. ،كند شروع مي
تواند از نقش  هاي قرن هشتم تا دهم غالب شده است كه اين مي ختار در حماسهاين سا

خوانان در شعر حماسي آن عصر حكايـت كنـد. البتـه ايـن شـاعران بـاوجود زبـان و         قصه
  پيروي  به ،حال كند، درعين هاي روايي كه ارتباط نقل و نظم را در اين متون ثابت مي تكنيك

. اشـاره بـه منبـع    نـد ا ياد كرده »خسروان ةنام«را  خود بعامن ،جا همه، حماسي غالبسنت  از
فردوسـي   مةشـاهنا فارسـي اسـت كـه متـأثر از      سـرايي  هحماسـ  سـنت مكتوب بخشـي از  

  :ده استش  مرسوم
ــرايند ــ ةســ ــتان ةنامــ  چنين زد رقم اندر اين داستان   باســ

  )3350 : ب(همان
 سرايد سخنسان  بدينز دفتر    داســــتان كهــــن ةســــرايند

  )452 : بانهم(
ــرايند ــ ةســ ــتان ةنامــ  چنين زد رقم اندر اين داستان   باســ

  )3350 : بهمان(
ــر  ــون از هزب ــتان كن ــال داس  باســتان ةز مــن بشــنو از گفتــ   ب

 )5745 : بهمان(
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شـكل از راوي    بـدين  شنيده ميكه اي  شفاهيالبته امكان دارد كه او خود در دفتر يا نقل 
يا دفترخوان است يا دفترخـوان و كاتـب خـاص دارد يـا      او ،اصلي شنيده باشد؛ درهرحال

چون  ياري جسته است. حتي در برخي موارد همخواني  قصهحداقل از يكي از اين دفترهاي 
  ابومنصوري) داستان را از زبان موبدان نقل كرده است: ةفردوسي (متأثر از مقدم

 د از گفت موبد سخنين گويچن   نــــ هكتان ــــ داس ةدـــنگارن
  )5458 : بهمان(

پيـر  «هـايي چـون    چنـين گـاه، چـون فردوسـي، او نيـز از راويـان قصـص بـا نـام          هم
گـاه  ت بگيـرد.  ئاز سنت نقل حماسي نشتواند  ميكه كند  ميياد » ترجمان«و » گوهرفروش

و كننـد   ميكند كه از روي دفتر (دفتر خسروان) داستان را ترجمان  مياشاره نيز به دبيراني 
ز روي اين منبـع دوم و بـا يـك واسـطه از دفتـر      امتن، درحقيقت، داستان را اين  ةسرايند

 شـاهنامه  ةديباچ يك سنت ادبي باشد كه از فقطتواند  مياي كه  ؛ اشارهكند ميشهريار نقل 
  :است ماندهيادگار  به

 چنين زد رقم بر حرير ز مشك اين   و ليكن ز دفتـر سـخن زد دبيـر   
  )6125 : بهمان(

  :خواند مي» بلبل«خنياگران قصص حماسي  ـ الراويان و نقّ و خود را چون
 چو بلبل سراينده گردم به بـاغ    به دل برفروزم ز آتـش چـراغ  

  )3322 : بهمان(
ان و يپارسـ  انيـ مدرخصـوص   بـه ( زيـ سـتان ن كبر آسياي ميانه در هندوسـتان و پا  هعالو
دور مرسـوم بـوده اسـت     هـاي  از گذشـته » بلبـل «اگران به يدن شاعران و خنينام )مسلمانان
) نيـز باواسـطه   source criticismنقـد منـابع (   ةايـن اثـر در حـوز    ).45 - 42: 1392(قائمي، 

ـ   هـاي   حماسهبه  واسطه بي(برمبناي يك دفتر نقل) يا  . رسـد  مـي االن شـفاهي و روايـات نقّ
در اين متن است.  )ركلش هشت( »ركلش هفت«داستان محور اين وابستگي اهميت ترين  مهم
است عظيم و طوالني كه ميان سپاهيان ايران و تـوران در دشـت    لشكر جنگي  استان هفتد

پـردازد اوج   ه به بيان نبرد ميان دو جبهة مخالف مـي ك حال درعيند. اين داستان داري روي 
پردازنـد (تكـرار    كه دانسته يا ندانسته به جنگ با او مي ،تقابل و رويارويي فرزندان رستم را

ـ   ةكشـد؛ متنـي كـه شـالود     تصوير مي به ،ستم و سهراب)الگوي نبرد ر االن را طومارهـاي نقّ
داده و در عصر قاجار چنان مشهور و محبوب بوده كه نامش بر طومارهاي جامع  تشكيل مي
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و شامل نبردهايي چون نبـرد رسـتم بـا    » جنگ جامع«نقّاالن نهاده شده است. اين نبرد يك 
و  ،بال، طور (فرزند جهانگير) )، هزبرمور (پسر برزو، تكوهكشبخش (فرزند فرامرز)،  جهان
قاسـم مـادح) اسـت     ةجهانگيرنامـ هايي نسبت به  چنين نبرد رستم با جهانگير (با تفاوت هم

آرايي هفت و سپس هشت  ). اين نبرد برمبناي داستان صف457 - 330: 1377، لشكر  هفت(
از  و هـا شـكل گرفتـه    منان آنلشكر در دشت ري و نبردهاي يكايك پهلوانان ايراني با دشـ 

 بـه خسرو نيز متأثر شده است. درهرحال، تا زمان سرايش اين متن،  الگوي جنگ بزرگ كي
  :است بوده نشده كشيده نظم به ها داستاناعتراف شاعر، اين  

 باسـتان  ازهـيچ   سكـ  ديشـن ب نه   ن داسـتان يس اكامد به گوش ين
ــفته  ــكنسـ ــوهر ي سـ  آواز او سكــده يهمــان ناشــن    او ازرگـ

ــ ــا ركــب يدب ــؤلن ي  دار آب ن گــوهريــمــن ابســفتم    وار شــاه ؤل
  )5442 - 5440 ب :همان(

بودن اثر و عدم وجود داستانش در هيچ منبع مكتـوبي   خالقانهاو در موارد ديگري نيز به 
  كند: حتي از عهد باستان اشاره مي

 ن داستان كس ندارد خبــر ياز ا   سـر  بگشتم به گرد جهان سـربه 
ـ د كس هرگز اينبشن  ــاد از باســـتاني يندارد كســ   ن داسـتان ي

  )8982 - 8981 ب: همان(

سـنت رايـج در متـون حماسـي از زمـان       بـه هاي ديگـرش را،   كه برخي داستان درحالي
  دهد: فردوسي، به منابع مكتوب يا باستاني نسبت مي

 باسـتان  ةسخن گويم از گفتـ    ز رستم سرايم يكي داسـتان 
  )8345 : بنهما(

ــفتن    ــور و س ــوب منث ــابع مكت ــتان در من ــود داس ــدم وج ــه ع ــتان ب ــنيدن از باس  و نش
را نيز  ها به نثر . اين توصيف عدم كتابت داستانكند  ميتوسط شاعران اشاره  نكشيدنش نظم به

صفوي شايد بتوان از اين ادعـاي   ةبه وجود طومارهاي منثور از دور  و باتوجهگيرد  مي دربر
گواهي تواند  ميخود  و اين از منابع او شنيداري بودهاي  عمدهگرفت كه بخش  شاعر نتيجه

 ةبر تقدم اين اثر بر عصر صفوي و خلق منابع منثور و منظـوم در ايـن دوره باشـد. در ادامـ    
: داسـتان  دهد ميارائه كشيدنش را دارد  نظم هايي كه قصد به ، فهرستي از داستانمذكورابيات 
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صفوي با ورود  ةگرفتنش با او و عفريت نزد سليمان (كه در دور شتيو ك ديو صخرهرستم و 
لشـكر در ري (كـه بعـدها بـه      تهشـ ، داستان قبا زرينامام علي كامالً تغيير يافت)، داستان 

ت، پهلوان معـروف  دس لشكر تغيير يافت)، و داستان شميالس، پسر رستم يك هفتداستان 
هـا   ايـن داسـتان  آيـد   مـي نظـر   بـه ). 5552 - 5544 : بهمانالي (جديد و طومار نقّ ةبرزونام

هـا   ها در يك اثر و تبـديل آن  ، اما پيوند آنندصورت مستقل در ادب شفاهي حضور داشت به
  اين متن بوده است. ةسياق فردوسي) محصول خالقيت سرايند به( بزرگ ةشاهنامبه يك 
را خطاب به  نامه وزشاهيرف كه ،يغميبچون  هماين اثر آن است كه  ةديگر دربار مهم ةنكت
 ةويـژ  اسدي نيز كاتـب يـا دفترخـواني    است، دفترخوان نقل كرده و او كتابت كرده محمود

 ،كردن روايت شفاهي مكتوبسنت  ةبه نشان ،داشته است؛ چراكه خطاب به كاتب خويشتن
  :گويد ميچنين 

ـ سنده، تـو  ينو ينون اك ـ ـتان را بـن داسينگه دار ا  ريـاد گـ ي رـه وي
وانـر و جـ يـدل يد به روـچه آم  دور اختـران چـرخ  از گردش ه ك
ـ دان ايجا شد ز مك و گشـن؟ يد، چه سازد به ديآ كي  ن؟ـرمـ ـن اهي

  )5432 - 5430 : بهمان(
بر نويسنده (كاتب) خواننده يا سراينده دارد؛ كسي كه شـغلش   عالوهاو دركنار خود يا 

تـر (برمبنـاي    احتمـال بـيش   بهفظه بوده است يا ها به حا داشتن آن ها و نگاه خواندن داستان
بسپارد) دفترخواني داشته كه هر » وير«خواهد داستان را به  كه از نويسنده مي مذكورابيات 

 ،بـرد  كـار مـي   بهكه براي سراينده  ،»رازدان«دار بوده است. صفت  عهدهتوأمان دو وظيفه را 
و هم از راز (از محفوظـات ذهـنش)    گوياي شغل دفترخوان بوده كه داستان را هم از دفتر

 گفته است: بازمي

ــون اك ــرا ينــ شــهان و تهمــتن بــه ره بربمــان  ندة رازدان!يســ
نكـ ز رستم فرامـــوش   يزمان  نكمان سخن گوش يز حال سل

  )10767 - 10766 : بهمان(
از توانسـتند   مـي  فقـط كردنـد   راه مـي  كساني كه نقل روايي را با نمايش موسـيقايي هـم  

 ةبربط استفاده كنند. اسدي نيز از سرودهاي سراينده يا خوانندو  ،تار ،اي زهي مثل رودسازه
داستان رسـتم و   كند و ميلشكر را متوقف   هشتراه با نواختن رود داستان  كه هم ،داستانش

  كند، چنين ياد كرده است: زال را آغاز مي
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تانشـنو داســــ   رستمز  و زالز   كنون هشت لشكر به جا بربمـان 
سان سـرايد سـرود:   بدينز رستم   رودآيــــنده   خوشاين  ةسرايند

كــــار ارانِدامـــآن نبماندنــد   حصار كيوانكه در قاف، در پايِ 
  )5168 - 5166 : بهمان(

تـابع يـك سـنت     ،البته در اين تعبير، و برخي تعابير ديگر، اين احتمال نيز هست كـه او 
شخص با اغراضي چون فروتني در  سومخودش ولي از زبان راوي  ةادبي، داستان را از خام
قالـب يـك    كـار بـرده باشـد يـا در     بـه ...)  گـويم  شـخص (چنـين مـي     پرهيز از كاربرد اول

بيژن «ابتداي داستان  ةخواند (مثل سراينده يا خوانند راوي كه داستان را براي او مي  ـ  سراينده
داستان را آغاز يا متوقف كـرده باشـد. از    و ي باشدتواند خيال فردوسي) و حتي مي» ةو منيژ

شـود   چنين تبحر خوانندگان در استفاده از موسيقي براي نقـل نيـز مسـتفاد مـي     اين بيت هم
شاعر خود بـه   ،اعتبار ابيات اين منظومه بهنوازد).  فردوسي نيز چنگ مي ة(راوي بيژن و منيژ

خـود را   ةاگر در اين مـتن سـرايند   ها و سازهاي موسيقي مسلط است. حتي ظرايف دستگاه
خوان يا خواننده بوده باشد و دراصل بـه ايـن    بعيد نيست زماني خود يك قصه ،داشته باشد

طبقه كه در دربارهاي پرتشريفات امراي مغول هندي حضور شاخصي داشتند تعلـق داشـته   
يسـندگان،  باشد. او حتي در آغاز روايت داستان رستم و عفريت، خطاب به خوانندگان و نو

  كند: از ايشان دعاي خير طلب مي
ـــدگان و نو ـــندگانيز خوانن خواهم اندر جــهان  يدرودي هم  سـ

اهــرمن بدان سازدكه چون رزم   كنون بشنو از كـار رسـتم سـخن   
  )8996 - 8995 : ب(همان

كند؛  مي رميان بزرگان و مردم حكايتدخطابي كه از نقش اين طبقه در نقل آثار حماسي 
  .ناپذير خواهد كرد اجتناب باب نيا درتري در آينده را  وضوعي كه تحقيقات بيشم

  
  گيري . نتيجه5
سـنگين   ةمنظـوم در فارسـي و سـاي    ةكالسيك حماسي و حماسادبيات به قدمت   توجهبا

قاجار، كماكان جريـان خلـق    ةتا دور شاهنامهاز  پسفردوسي،  مةشاهنامتن عظيمي چون 
راويـان تـداوم داشـت و     ةدست طبق بهگسترش روايات شفاهي  شفاهي و نقل و  حماسة

براي خلـق  مهمي چنان روايات شفاهي منابع  هم شاهنامهضمن خلق آثار منظوم به تقليد 
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هاي پـنج تـا هفـت،     نسبت سده بعد، به هشتم به ةاند و از سد هاي كالسيك بوده حماسه
انـد. عـواملي چـون     راه بـرده  تر بـه منـابع شـفاهي    بيش كالسيك ازحيث نقد منابع  متون
و حضـور   ،هـاي نمايشـي در روايـت    ي موازي، شـيوه ها داستانهاي قالبي، ساختار  گزاره
دهند شاعران از منابع  كه نشان مي اند روايات در منابع تاريخي و رسمي داليلي تر رنگ كم

تـوان   اند. دو شاخص را مي تري كرده هاي حماسي استفادة بيش شفاهي براي خلق منظومه
حماسـي) بـا مـتن شـفاهي و سـنت       ةكالسيك (منظومـ  ةبراي بررسي نسبت يك حماس

 بنيـاد   شـفاهي ت حضور اين دو شاخص ميزان ينمايشي نقل تعريف كرد كه ميزان و كيف
هاي قالبي (كه از ديرباز موردتوجه بوده  كند: گزاره بودن يك متن حماسي را مشخص مي

و مسـتقلي درمـورد آن انجـام نشـده اسـت) و       فارسي هنوز تحقيق جدي ةاما در حماس
بار در ايـن مقالـه طـرح شـده      گرداني؛ موضوعي كه اول اي (موازي) داستان ساختار دايره
البتـه  شعر حماسي فارسي باشد.  شعر (بوتيقا) مربوط به ةتواند بخشي از نظري است و مي

رسي نيـاز دارد و مـا   پا ةسير حماسة اي هنوز به اطالعات زيادي دربار تبيين چنين نظريه
  هنوز در اوايل اين راهيم.

  
  ها نوشت يپ
 ».(!)  برخاستندمكر  كه اين كساني«است:  كردهتصحيح  شكل بدينمصحح محترم مصراع دوم را . 1
انتشـارات   ة، در مجموعـ اسـت  نگارنده انجام شـده  دست كه به ،نامه ن خاورامتن منظوم   تصحيح. 2

 آن تصحيح خواهد شد. ةاست كه اين متن نيز درادام درحال انتشار، آستان قدس رضوي
به   ) منتشر شده است. اما باتوجه1393( قبانامه زرينهمت آيدنلو با عنوان  بهتصحيحي از اين متن . 3

زمان با متن اين  كه تصحيح هم اساس متفاوت نگارنده در تصحيحي ديگر از اين متن و اين ةنسخ
خطي اثر در ارجاعات بعدي براي  ةضمن ارجاع به نسخ ،مقاله در اين ،مقاله درحال انتشار است

هـاي   تا حدود آن در نسـخه و تصـحيح  است ابيات در متن ذكر شده  ةكالم شمار ةپرهيز از اطال
 مختلف مشخص شود.

  
  نامه تابك

  .اميركبير :تهران افشار، ايرج كوشش به ،1 ج ،عباسي آراي عالم تاريخ .)1350تركمان ( اسكندربيك
مجلس شـوراي اسـالمي،    ةخان كتاب )،القنبل كشف( اصفهاني جمال ديوان .ق) 1319فهاني، جمال (اص

  .13415 ةنسخ
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  علمي. :، تهراننامه فردوسي .)1369ابوالقاسم ( انجوي شيرازي، سيد
 اهتمـام  بـه  ،صـاحب  احمدعلي تصحيح، 3 ج ،التواريخ  منتخب). 1868( شاه ملوك بن عبدالقادر بداؤني،

  .كلكته احمد، نكبيرالدي
  تهران: علمي و فرهنگي. ،صفا  اهللا حيذبكوشش  به، نامه داراب .)1381( بن احمد غمي، محمديب

  تهران: فرزان. ،شعار  تصحيح جعفر . )1362( نامه حمزه
هـاي   : بنيـاد پـژوهش   تصحيح و تحقيق فرزاد قائمي، مشهد  ، ه ام ن خاوران ). ق 1396(  ام س ح ن ي، اب ف وس خ

  قدس رضوي. آستان
زريري،  عباس مرشد نوشتة، )نقّاالن تي(روا سهرابرستم و  داستان . مقدمه بر)1369( جليل، دوستخواه

 تهران: توس.
  .تهران: نگاه ،ايران اجتماعي يختار .)1382( راوندي، مرتضي

: ، تهـران تصـحيح رضـا بيـات و ابوالفضـل غالمـي     ، اي كهـن)  (منظومـه  نامه علي گزين به). 1389ع (يرب
  مكتوب.  ميراث

). تصـحيح سـجاد آيـدنلو،    1393( صـفويه  عصـر  از شـاهنامه  پيـرو  و پهلـواني  اي منظومهقبانامه:  ينرز
  سخن.  تهران:
خانـه و مركـز اسـناد     كتـاب  ،1770ة). نسـخ هجري سيزدهم ةكتابت: سد يخط ة(نسخـ ياسد شاهنامة

  .ياسالم يمجلس شورا
  .279لي فرانسه، ش م ةخان كتاب ةنسخ .)ق 1073( نامه قران صاحب
 ،شناسـي  ايران ،»صفوي دوران تا گزاران داستان و گزاري داستان به كوتاه اي اشاره« .)1368اهللا ( ذبيح صفا،

  .پاييز ،3 ش
  ر.يبكريام :، تهرانيراندر ا سرايي حماسه .)1379( اهللا ذبيح صفا،
  س.دوفر :انتهر ،5 ج، ايران در ادبيات تاريخ .)1385( اهللا ذبيح صفا،

اهللا صفا، تهران: بنگاه ترجمـه و   حيوشش ذبك به ،نامه داراب .)1356بن حسن ( ، ابوطاهر محمديطرسوس
  تاب.كنشر 
  حسيني، تهران: نمايش. حسن سيد تصحيح .ش) 1380( نامه سام طومار

  نگار. تهران: به ،آيدنلو سجادو تعليقات  ،). مقدمه، تصحيح1391( شاهنامهطومار نقّالي 
  : سخن.تهران ،اهتمام احمد گلچين معاني ، بهيخانهم ةتذكر .)1340( عبدالنبي قزويني، مالفخرالزماني 

  قطره.: تهران ،انيديد حميوشش سعك ، بهشاهنامه .)1385، ابوالقاسم (يفردوس
  .33 ش، 5 س، سخن، »خانه در ايران تاريخ قهوه و قهوه«. )1332فلسفي، نصراهللا (

، »اسـدي  شـاهنامة شناسي، و نقـد متنـي حماسـة ناشـناختة      نتقادي، متنمعرفي ا). «1391( فرزاد، قائمي
  ، پاييز.3، ش 45، س ادبي جستارهاي
ـ راويان و نقش سنت روايت شفاهي در روند نظـم   تحليل سير تاريخي سراينده). «1392قائمي، فرزاد (

  ، زمستان.31، ش فارسي ياتپژوهش زبان و ادب، »روايات پهلواني در ايران
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  فضـائح  بعـض  نقـض  فـي  النواصـب   مثالـب  بعض). 1331(  ن ي س ح ال  ي اب  ن ب  ل ي ل ج دال ب ، ع ي رازي ن زوي ق
  . ي ل ار م آث  ن م ج تهران: ان  ،دث ح م  ن دي ال الل رج ي م  ح ي ح ص ت ، ) ض ق (الن الروافض

ب، تهـران: بنيـاد   حجـو وشـش محمـدجعفر م  ك بـه  ،سلطاني نامة فتوت). 1350ي (بن عل  ني، حسياشفك
 .فرهنگ ايران

 يختار، »ارقاج ةهاي تهران در دور خانه نقش و عملكرد قهوه« .)1390( نرجس معمارو احمد  ،فر كامراني
  .پاييز جديد ةدور، 95 پياپي، 11ش  ،ايران و اسالم

  نا.يس جعفر محجوب، تهران: ابناهتمام محمد به ،رامين و ويس .)1337ن اسعد (ي، فخرالديگرگان
  .يئسنا تهران:، 2ج  ،فارسي ايه تذكره تاريخ .)1363احمد ( معاني، گلچين

مشـهد: آسـتان قـدس رضـوي، بنيـاد       ،يدر تمـدن اسـالم   يـي آرا كتـاب ). 1372( نجيـب  ،مايل هروي
 .هاي اسالمي پژوهش
  .چشمه :تهران ذوالفقاري، حسن كوشش به ،ايران عاميانة ادبيات .)1382( محمدجعفر محجوب،
ــ و نقــل .)1382، سيدســيامك (اســدزاده موســوي ، هــايش روايــت و ســعيدي مصــطفي دســي :الينقّ
  افالك.  آباد: خرم

هنر  ،»خواني هشاهنام ةخچيتارنظري به  شناسي: ديد مردم شناسي از شاهنامه«. )1355محمد ( ميرشكرايي،
  .، تير و مرداد166و  165ش  ،و مردم

  غفوري، تهران: سيوند. رضا تصحيح .)1394( شاهنامه الينقّ نثر
  .مهر ة، تهران: سوريرانا يدر نواح يالنقل و نقّ يبررس؛ پارسي گوسان .)1385اشرفي، جهانگير ( نصري
هران افشاري و مهدي مدايني، كوشش م به .)1377( بهمن تا كيومرث از االن؛نقّ جامع طومار: لشكر هفت

  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.


