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مقدمه

اگربــرای ویژگان و برگزیــدگان قوم ایرانی و ایران گرایان بی چــون و چند روزگار ما 
نام »کوروش« و در گذشته ها »جمشــید« شاخص ترین و نگین نام های تاریخ ملی ما 
باشــد، بی گمان برای عموم مردم و دوســتداران گمنام و بی اّدعــای ایران و فرهنگ 
ایرانی در همۀ دوره ها »رســتم« نامبردارترین نام ها و شایســته ترین برازندگان ایرانی 
خواهــد بود. از این برتر و آشــکارتر اگر به نام های بــه کار رفته در متون ادبی و به ویژه 
شــعر و ضرب المثل های فارسی هم نظری بیفکنیم در میان نام های ایرانی نام رستم 
را بیــش از هرنام دیگری ورد زبان ها و قلم ها خواهیم یافت. به نام نامۀ برخی از متون 

شعری نگاهی بیفکنیم:   
در کلیات شمس تبریزی نام رستم 49 بار و اسم جم/ جمشید 11 بار آمده است.  
شــمار همین نام ها در کلیات سنایی 22 و 4 و در دیوان مسعود سعد 52 و 15 است. 
حال بیاییم بر ســر ضرب المثل ها: در امثال و حکم دهخدا نام رســتم 13 بار و اســم 
جمشید تنها 3 بار به کار رفته در حالی فرهنگ بزرگ ضرب المثل ها 80 بار نام رستم 

و فقط3 بار اسم جمشید را نشان می دهد. 
ایــن نمونــه آمار می رســاند که رســتم بیــش از آن که بــرای خواص نامــی مهم و 
شایستۀ ذکر باشــد، برای عاّمه اهّمیت و اعتبار داشته است. پس شگفت نیست اگر 
داســتان های مربوط به رستم به ویژه با آن همه اهّمیت و جانانگی پهلوانی و حماسی 
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در فرهنگ عاّمه و ادبیات شــفاهی ایران در ســده های گذشــته باالخص بعد از دورۀ 
صفویه، که دوران رواج افســانه های عامیانه است )بیغمی، 1388، 9(، درمیان مردم 
گسترش پیدا کند و بعدها که این داستان ها به کتابت درمی آید، هستۀ اولیۀ نوعی از 

حماسه های عامیانه یعنی رستم نامه ها را تشکیل دهد.  
بنیاد روایات ژانر رســتم نامه عمومًا شــاهنامه فردوســی اســت؛ یعنــی روایات و 
خویشــکاری های رســتم از شاهنامه گرفته شــده و بســته به زمان ها و موقعیت های 
مختلف شــاخ و برگ و پر و بال پیدا کرده اســت. البته ممکن اســت روایات مربوط به 
رســتم در فضای فرهنگ شــفاهی ما فارغ از نفوذ شاهنامه هم وجود داشته که بنیاد 
آن هــا به قبل از شــاهنامه بازگردد؛ یعنی برخی از این روایــات از طرق دیگر یا حتی 
از طریق خنیاگران دوره گرد گوســانان سینه به ســینه به دورۀ اسالمی رسیده و بعد از 
طریق ناقالن و نّقاالن حرفه ای در دوره های بعد به موازات شاهنامه پیش آمده باشد. 
آنچه مهم اســت این که کار انتقال این روایات بر دســت راویان و نّقاالن چیره دست و 
متناســب با روحیه و پســند مخاطبان این روایات در دوره های گذشته صورت گرفته 
اســت.  عمدۀ رســتم نامه ها به نثر اســت، اما گاه روایت های منظومی هم به این نام 
خوانده شده مانند داستان مسلمان شدن رستم به دست حضرت علی )ع( که اخیرًا 
نســخۀ منحصربه فــرد آن به همراه معجزنامۀ موالی مّتقیان بــا مقّدمه و تحقیق دکتر 
سّجاد آیدنلو به چاپ رسیده است. زمان این رستم نامه  را از روی قرائنی بین سال های 
1038 تــا 1125 یعنی در روزگار صفویان حــدس زده اند. اهمیت این منظومه در آن 
اســت که یکی از گزارش های متعّدد روایت شــفاهی مسلمان شــدن رستم به دست 

حضرت علی )ع( را به قلمرو ادبیات رسمی فارسی وارد کرده است. 
اگر داستان های متفّرع از سرگذشت رستم، یعنی روایت های حماسی مستقل اما 
مربوط به خاندان رستم نظیر بانوگشسپ نامه، برزو نامه و داستان کک کهزاد، فرامرز 
نامه، جهانگیرنامه و... نیز بر این نوع ادبی افزوده شــود، دامنۀ کار از این که هســت 
بســیار فراتر می رود. اما در حال حاضر نوع »رســتم نامه« را بیشــتر بــه روایات منثور 
سرگذشــت رستم که به شــیوۀ نقل روایت شده باشــد، منحصر می کنیم؛ زیرا به نظر 



مقدمم/ 11

می رسد طبع عاّمه و به ویژه شیوۀ نقل با نثر و زبان عادی و عاری از پیرایه های شعری 
ســازواری بیشتری دارد. در نثر نّقالی لوازم شــعری مانند آرایه ها و ضرورت های وزن 
و قافیه و دریافت های خاص شــاعر مانند پند و نصیحت ها، وصف ها و برداشــت های 
پایــان حــوادث، که حضور شــاعر را در منظومه برجســته می کند، حــذف و به اصل 
رویدادها و ُمرِّ داســتان اکتفا می شــود )محجوب، 1383، 134(. حذف صحنه های 
زاید بر احتیاج و سّنت های خاّص شعر در روایت منثور راه را برای استفاده از شگردها 
و شــیوه های نقل که در مجموع کار را به مقتضیــات روحی مخاطب نزدیک می کند، 
هموار می سازد. استفاده از شیوه های خاّص نقل مانند کیفّیت آغاز مطلب، رویارویی 
پهلوانــان و گزاره های خــاّص گفتگو و مفاخرات دوجانبه، نســبت دادن داســتان به 
راویان و ناقالن پیشــین، استفاده از زبان کوچه و بازار و به کابردن ناسزاها و گویه های 
طنزآمیــز به صمیمّیت اثر با فضای ذهنی مخاطب کمک و تأثیر رویدادهای داســتان 

را دوچندان می کند.           
ارتباط و پیوند خاّص رســتم نامه ها  با ســنن و مواریث ملی و آشــنایی بیش و کِم 
مخاطبان فارسی زبان با نشانه ها و اشاره های مرتبط با حوادث، بر تأثیر این نوع ادبی 
و درنتیجــه شــهرت و محبوبیت آن می افزاید تا آن جا که تا همین اواخر رســتم نامه را 
در کنار دو داســتان معروف حسین کرد و امیر ارسالن نامدار به عنوان سه اثر عامیانۀ 
محبــوب طبع ایرانیان قرار مــی داد. این محبوبیت تا بدان پایه بــود که کتاب فروش 
دوره گرد حّتی وقتی می خواســت کتاب های دیگری از نوع کتب مذهبی را به فروش 
برســاند، برای جلب نظر مشتری از این ســه کتاب نام می برد و درکنار آن کتاب مورد 
نظر را بر مشــتری عرضه می کرد )همان: 473(. از این سه اثر بی تردید رستم نامه به 
دلیل تکیه بر مواریث کهن و فرهنگ مّلی و تهییج روح پهلوانی و جوانمردی مطلوب،  
با طبع و ذوق و نظر فارســی زبان ارتباط بیشــتری داشــت و به اصطــالح خواننده یا 
شــنونده با آن راحت تر و خودمانی تر برخورد می کرد. به همین جهت در قهوه خانه ها 
و مجامع عمومی نّقالی می شــد و مخاطبان را بر جــای خود میخکوب می کرد. علی 
الخصوص بخش مربوط به رویارویی رســتم و ســهراب همیشه از برجستگی و تأثیری 



12 / رستم نامۀ نقاالن

خاص و شگرف بر مخاطبان قهوه خانه ها برخوردار بود؛ در حالی که مثاًل امیر ارسالن 
بیشتر اثری اشــرافی و مربوط به دربار و مخاطبان ویژه و مشکل پسند تلّقی می شد و 
با مبانی فرهنــگ مّلی و درنتیجه ذائقۀ عموم ارتباط چندانی نداشــت )رک: همان، 
476( که البّته باید گفت آن هم در دوره هایی در جای خود برای خواننده و شــنونده 

جاذبۀ خاّصی داشته است.    
وقتی از ژانر »رستم نامه« سخن می گوییم، الزمۀ آن وجود رستم نامه ها یا به عبارت 
بهتر روایت های متفاوت و متعدد از داســتان رستم است هرچند که رستم نامه ها تنها 
به سرگذشــت و رویدادهای مربوط به رستم منحصر نمی شــود، بلکه شاخ و برگ ها و 
داســتان های فرعی و حوادث غیر معمول و غیرمربوط به سرگذشــت رستم هم در آن 
فراوان مطرح می شــود و آن را به یک سلســله رویدادها و حوادث گرداگرد یا در ادامۀ 

سرگذشت رستم تبدیل می کند.
 ســّنت نقل روایات از جمله روایات مربوط به سرگذشــت و خویشکاری های رستم 
چنان که دیدیم به گذشــته ای دور باز می گردد و راویان و گوسانان قرن ها از نسلی به 
نســل دیگر منتقل کرده اند تا آن که بعدها تنها بخش هایی از آن در خداینامه ها ثبت 
شــده و بعد هم در شــاهنامۀ فردوسی به نظم درآمده اســت و اینک دوباره به صورت 
نقل به ســینۀ راویان و نّقاالن و شاهنامه خوانان سپرده شده است. تعیین این که چه 
مقدار از این رســتم نامه ها به طور مستقیم از شاهنامه برگرفته شده و چه مقدار آن به 
نقل های پیش از شــاهنامه و راویان کهن که به شــاهنامه راه نیافته، اما در سینه های 
ناقالن و راویان جریان داشــته مربوط می شــود، کار آسانی نیســت؛ قدر مسلم این 
اســت که بخشــی از روایــات کهن که در شــاهنامه به نظــم در نیامــده و احتمااًل در 
خداینامه های مأخذ کار فردوسی هم نبوده، در کتاب ها و منظومه های دیگر و یا اصاًل 
در تداول ناقالن و راویان قّصه های عامیانه جریان یافته و به روزگار ثبت روایات مربوط 
به رســتم یعنی عصر تدوین رســتم نامه ها نیز رسیده و در ســینۀ ناقالن  یا در ذهن و 
تداول صاحبان این آثار باقی بوده که در شــاهنامه فردوسی دیده نمی شود. به عنوان 

مثال می دانیم: 
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در آغاز ســدۀ پنجم ق، شــخصی به نام پیروزان، که آمــوزگار فرامرزبن عالءالّدوله 
حاکم اصفهان بود، به فرمان وی کتابی از پهلوی به فارسی ترجمه کرده بوده که اصل 
آن از میان رفته، اما گزیدۀ کوتاهی از آن را شهمردان بن ابی الخیر در کتاب نزهت نامۀ 
عالیی )ص 319-342( نقل کرده اســت که نشــان می دهد کــه در ترجمۀ پیروزان 
بخش روایات رســتم و خاندان او با آنچه در شــاهنامه آمــده در جزئّیات تفاوت هایی 
داشــته اســت )خالقی مطلق1390، 498(. غیر از این آثار، از ســدۀ پنجم ق به بعد 
آثار دیگری نیز دربارۀ روایات رســتم در دست اســت، مانند داستان های منظوم ُکک 
کوهزاد، شبرنگ نامه، ببر بیان و روایت منثور دیگری به نام داستان رستم زال. گذشته 
از ایــن در برخی کتب منثور فارســی مانند مجمل التواریخ، تاریخ سیســتان، تاریخ 
طبرســتان ابن اســفندیار و برخی متون عربی مانند نهایــه االرب فی تاریخ الفرس و 
العرب روایاتی مربوط به رســتم هست که از کتب و مؤلفات عربی سده های نخستین 
اسالمی گرفته شــده )همان، ص499( و در شــاهنامه دیده نمی شود. بدیهی است 
که ما به مأخذ اصلی آن ها هم دسترســی نداریم. شاید بســیاری از روایات مربوط به 
رســتم و خاندان او که در میان مردم در گوشــه و کنار ایران رواج دارد و برخی از آن ها 
را این اواخر انجوی شیرازی از طریق ارتباطات رادیویی جمع آوری و منتشر کرده و یا 
بســیاری دیگر در روایت های کردی و گورانــی و بلوچی نیز باقی مانده از زمرۀ همین 
روایات ســرگردان و ســینه به سینه باشــد که در آن ها هم عناصر کهن و ریشه دار پیدا 

می شود.  
  اشــاره به نام رســتم در دیگر متون نظم و نثر فارســی به عنــوان نماد دالوری بر 
صدها مثال بالغ اســت. همچنین شــهرت رستم ســبب نفوذ او در امثال فارسی نیز 
شــده و رواج مثل هایی مانند: رســتم است و یک دست اســلحه؛ مثل رستم حّمام؛ 
مثل رستم یکدست؛ رستم صولت و افندی پیزی و جز این ها از این رواج عام حکایت 
می کند. و ســرانجام باید از نفوذ رســتم در عرصۀ فتّوت و میان فتیان و باستانی کاران 
زورخانه ها یاد کرد. از ســوی دیگر، شهرت رســتم و روایات او محدود به درون ایران و 
دیگر کشــورهای فارسی زبان نیســت، بلکه روایات او به میان همسایگان ایران مانند 
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ارمنستان و گرجســتان نیز نفوذ کرده است که ارمنیان از زمان های دور با اشکانیان 
رابطه داشــتند. بعد از آن که ارمنستان به مســیحّیت گروید، سعی کردند بسیاری از 
روایــات کهن موجود را از بین ببرنــد )خالقی مطلق،1381: 40(؛ یعنی مانند همان 
معامله ای را با آن ها بکنند که برخی از مســلمانان با روایات کهن ایرانی کردند و آن ها 
را هزل و خرافــه و دروغ معرفی نمودند. بااین حال نفــوذ فرهنگ ایرانی در منطقه بر 
زندگی مردم ارمنســتان قدیم تا آن جا اثر گذاشت که جماعت روحانیون مسیحی نیز 

از موضوعات و مفاهیم اسطوره ای ایران استفاده می کردند )همانجا(.
روایات مربوط به رســتم در دورۀ اسالمی هم به رغم برخی بی توجهی ها همچنان 
نامبردار و از زمان شــخص پیامبر در میان مســلمین شــایع بوده است. در این جا بد 
نیست به روایت مربوط به نضربن حارث اشاره کنیم که ابن هشام )1359، 1/ 275(  
او را از »شیاطین قریش« و »مردی ظالم و فتنه انگیز« می خواند به جرم این که »هرگاه 
که پیغمبر علیه الســالم مجلس ســاختی و تبلیغ رســالت کردی، و قرآن کالم الله بر 
ایشان خواندی، چون وی از این مجلس برخاستی، این نضر بن الحارث  بیامدی و باز 
جای ســید علیه السالم نشستی و قصۀ رستم و اسفندیار آغاز کردی و حکایت ملوک 
عجم برگرفتی و بگفتی و مردم بر وی گرد آمدندی و آنگه ایشان را گفتی: نه این سخن 
که من می گویم بهتر از آن اســت که محمد می گویــد؟ ... و او را فصاحتی عظیم بود 
و چون پیغمبر علیه الســالم بیامدی ... و حکایت وقایع عاد و ثمود و فرعون و هامان 
بگفتی ... نضربن الحارث گفتی: من بهتر از این توانم گفت و قصۀ رســتم و اسفندیار 
و ملــوک عجم برگرفتی و بگفتی و مردمان را خوش آمدی و تعجب کردندی« )همان: 
275-276(. این کار یعنی معارضه با رســول خدا و ذکر قصۀ رســتم و اســفندیار در 
مقابله با قصص انبیا سبب شد که وقتی در نبرد با کّفار این نضر بن الحارث به اسارت 
سپاه اســالم درآمد مرتضی علی در وادی صفراء »شمشــیر برکشید و گردن وی بزد« 

)همان: 583/2(.
در دوره هــای بعدتــر روایت های مربوط به رســتم هم در داخل ایــران و هم میان 
ملت های همجوار و هم فرهنگ رایج شــد و تأثیراتی از این رهگذر برجای گذاشــت. 
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چنانکه مثــاًل رمانس پلنگینه پوش گرجی ها اثرشــوتا روســتاولی هرچند بیشــتر از 
منظومه های نظامی متأثر اســت ولی از تأثیر روایات رســتم نیز به دور نمانده است تا 
آن جا که عنوان کتاب هم می تواند اقتباســی باشــد از رســتم پلنگینه پوش. در میان 
ماندایی ها دو روایت از نبرد رســتم و ســهراب وجود دارد که با روایت آن در شــاهنامه 
به کّلی متفاوت اســت. همچنین روایات گوناگونی از همین داستان در میان کردها، 
ترک ها، آســی ها و دیگر اقوام قفقــاز رواج دارد )رک:خالقی مطلق، 1372، ص 75-

.)90
جســتجوی تأثیر و بازتاب داستان های مربوط به رستم و خاندان او در میان اقوام 
ایرانی و ملل مجاور موضوع مســتقل و درازدامنی اســت که بایــد جای دیگری بدان 
پرداخته شــود. آنچه در روایت حاضر آمده نمونه و گوشــه ای است از نوع روایت های 
عامیانه ای که در گوشه و کنار این سرزمین به ویژه از عصر صفویان به این طرف رایج 

بوده است.
این متن با هیچ یک از رستم نامه هایی که می شناسیم و برخی از آن ها بارها چاپ 
شــده است، نسبتی ندارد، هرچند مشابهت های چندی میان برخی از حوادث دیده 
می شــود که این مشابهت منحصر به رستم نامه ها نیســت و چنانکه پیش تر دیدیم، با 
بسیاری از متون داستانی و طومارهای نقالی هم چنین شباهت هایی دیده می شود. 
موضوع این رستم نامه عبارت است از سرگذشت خاندان رستم از زمان گرشاسب و 
بعد هم سام تا زادن رستم و قضایای مربوط به او برپایۀ شاهنامه و بسیار حوادث دیگر 
که عمدتًا مربوط اســت به وقایع خاندان و فرزندان و فرزندزادگان رستم و رویدادهایی 
که بر برزو و جهانگیر و آذرگشســپ گذشــته و با داستان های زیادی در حوزۀ باورهای 
عامیانه مانند دیوان و پریان، و خانان چین و ارتباط این داســتان ها با روایات ســامی 
مانند شــدادیان و عادیان و روایت های مربوط به عوج بن عنق. عمدۀ وقایع بر محور 
روابط عاشــقانه و دلبســتگی به دختر این یا آن پادشــاه و هنرنمایی هــای پهلوانان و 
حوادثی که بر آنان گذشــته می گذرد. بســیاری از این روایت ها چه در منظومه هایی 
دیگر نظیرگرشاسپ نامه، سام نامه، شــهریارنامه، برزونامه، فرامرزنامه، زرین قبانامه و 
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چه در روایت های شــفاهی و متــون نقالی مانند: طومار هفت لشــکر،  طومار جامع 
نقاالن، طومار جامع نقالی شاهنامه، و باالخره شاهنامۀ نقاالن به روایت مرشد عباس 
زریری، به صورت های دیگر دیده می شود، هرچند که استخوان بندی کلی مطالب در 

همه این روایت ها چندانی از هم دور نیست. 
مقایســۀ دقیق این متن با روایت های مشــابه دیگر متون نقالی کار دیگری است 
کــه می برازد به صورتی مســتقل و فراگیــر انجام پذیرد. خاصیت عمــدۀ متون نقالی 
این اســت که تقریبًا هرکدام از آن ها می تواند روایتی مستقل به حساب  آید، بنابراین 
شــباهت کاملی هم میان نســخ برجای مانده از این روایت ها وجــود ندارد به همین 
جهت انتظار نسخه های متعّدد هم از این روایت ها نمی رود و هرکدام از آن ها می تواند 

به عنوان متنی واحد تصحیح و منتشر شود.  
در این جا بیشتر به خود متن می پردازیم و ویژگی ها و مشخّصه های آن را به اختصار 

بر می شمریم:
1-عامیانگی 

مظاهر عامیانگی در این متن بسیار است و همه چیز از تعلق آن به فضای فرهنگ 
عامه و ادبیات شفاهی حکایت می کند:

1-1.گویش محلی
متون عامیانه چون از قید زبان و فرهنگ رســمی به نســبت سایر آثار آزادتر است، 
بیشــتر می تواند تحت تأثیر زبان و باورهای محّلی نقال و گوینده باشــد؛ زیرا او سعی 
می کنــد هرچه بیشــتر زبان و بیان خــود را به زبان و بیان مخاطبــان خویش نزدیک 
کنــد. با این انگاره آیا می توان محل نقل یا دســت کم محل تحریر این متن را حدس 
زد؟ ما از آن هایی نیســتیم که به محض این که چند واژه  مشــابه گویش شــهری را در 
متنــی ببینیم، فوری حکم صادرکنیم که نویســنده یا گویندۀ این متن اهل آن شــهر 
و منطقه بوده اســت. فقط می گوییــم در این متن، واژه ها و تعبیرات زیادی - شــاید 
کمــی زیادتر و روشــن تر از حد معمول- وجود دارد که بــا واژه ها و تعبیراتی که من به 
نام واژه نامۀ گویش تون منتشــر کرده ام، مشابهت دارد. در این جا تنها می توانم حکم 
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کنم که زبان این متن با گویش جنوب خراسان همانندی های زیادی دارد. گذشته از 
برخی تعبیرات مانند: »مّنت به چشــم دارم« و یا »چشم گرم نمودن« در این عبارت: 
»بــرزو نیک نگاه کرد و به چشــم برزو گــرم نمود« که خیلی به ریخــت گویش محّلی 
جنوب خراسان شباهت دارد، واژه ها و تعبیرات زیادی از قبیل آنچه در زیر می آید، در 

این متن دیده می شود که همگی را می توان در واژه نامه پایان کتاب دید:
َاعراض: ترس، هول؛ دماغ خشــک: مخبط و دیوانــه وش؛ بارکردن: راه افتادن، 
حرکت کردن؛ صندوق: قفســۀ ســینه؛ لنگر اندختن: جاخوش کــردن؛ پنها: پهنا؛ 
بی دمــاغ: بی حوصله؛ جهل کردن: لجبازی؛ در قهر شــدن: قهر کردن؛ شــهربند: 

باروی دور شهر و...
1-2. زمینه های شفاهی متن 

الگوهای گفتاری و حالت شفاهی در برخی از ساخت ها نشان می دهد که متن در 
اصل بر پایۀ یک روایت نقالی بنا شده است: 

- اما گفتم که چون ســام نامدار آمد، ذال دستان به کابل رفته بود چون برگشت و 
پدر را و احوال پرسید.

- اما دو کلمه از فرامرز گوش کن.
- ایشان را در اینجا بگذار.

1-3. ضرب المثل
انتظار چنین اســت که در یک متن عامیانه از ضرب المثل بیشــتر استفاده شود، 
بــرای آن که ضرب المثل یکی از راه هــای کوتاه نگاری و رســانایی مطلب به مخاطب 
اســت، اما برخالف این انتظار در این متن از ضرب المثل بســیار کم اســتفاده شده 
است و با زحمت می توان مورد زیر را ضرب المثل دانست: زنجیر از برای مردان است. 

1-4. گزاره های قالبی
یکی از خصوصیات متون شــفاهی وجود گزاره های قالبی با بســامد باالست. به 
این معنی که ســاخت هایی با ریخت و اســتعمال یکســان در جاهای مختلف متن به 
صورتی به کار می رود که برای خواننده و شنونده داستان های عامیانه آشنا و زودیاب 
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اســت؛ به طوری که می تواند برخی یا قســمتی از آنچه را که پس از آن می آید، حدس 
بزند.  این گزاره ها در داستان های مشهور مانند حسین کرد )رک: مارزلف، 1385( و 
متون نقالی مانند طومار هفت لشکر زیاد و نظرگیر است و مطالعات چندی هم در این 
خصوص صورت گرفته و انواع گزاره ها دسته بندی و بررسی شده است )رک: وزیری، 

جمال و عبدی تازیک، مصطفی، 1398(. 
 در  متن حاضر هم مانند دیگر متون عامیانه و نقالی، گزاره های قالبی فراوانی از 
قبیل آنچه در زیر می آید مشــاهده می شــود و جای آن دارد که به شیوۀ علمی و فنی 

مورد بررسی قرار گیرد:
- اما راویان اخبار و ناقالن آثار و طوطیان شکرشکن شیرین گفتار ...

که گاه در این گزاره تفرد به خرج داده و به همان ســیاق ادامه داده اســت:  ... و 
اّمتان احمد مختار و محّبان حیدر کّرار و مهندس داستان کهن و خوشه چینان خرمن 

سخن چنین روایت کرده اند که...
- چنان تیغ بر کمرزنجیر جادو نواخت که مانند خیار تر به دو نیم گردید.

- دختر را چشم بر تاق ابروی مردانۀ سام افتاد، به یکدل نه به صد هزار دل عاشق 
و نگران سام شد.

- تا وقتی که آفتاب سر به چاه سار مغرب کشید.
- بگرد تا بگردیم.

- رنگ ارغوانی او مبدل به زعفرانی گردید.
- غبار خط بر گرد عارضش دمیده.

- تمرتاش که این سخن بشنید آه از نهادش برآمد.
1-5.  امالی کلمات 

یکی از وجوه عامیانگی متن های نقالی استفاده از امالهای به ظاهر نادرست است 
در حالی که این قبیل امالها برای یک متن نقالی نشــانه اصالت و دست نخوردگی آن 
اســت و فی المثل محقق و مصحح اجازه ندارند این قبیل امالها و نیز صورت نحوی 
عامیانه را به حالت ادبی و درســت آن بازگردانــد که به این ترتیب متن از اصالت خود 
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به کلی دور می شــود. در زیر بــه نمونه هایی از این قبیل امالهــای عامیانه که تقریبًا 
عمومیت هم دارد و به ندرت صورت درست آن ها در متن آمده، اشاره می شود:  

برخواســت = برخاست؛ صالح = ســالح؛ فروز= فرود؛ نصبت= نسبت؛ توربه= 
توبره؛ حراثان= هراســان؛ نصل= نسل؛ اّلی= ااّل؛ حادسه= حادثه؛ طعبیه= تعبیه؛ 

مهنت= محنت؛ سحرا= صحرا.
فهرستی از این نوع امالها را در بخش فهرست های پایان کتاب می توان دید.

1-۶. اساطیر و موجودات افسانه ای
در این متن اشــاراتی به افسانه ها و برخی اسطوره ها شده که ریشه در دانش های 
کهن زبان فارسی دارد. نمی توان انتظار داشت که نقال یا کاتب نسخه در این خصوص 
دانش باالیی داشــته باشد. به نظر می آید که این گونه اطالعات اجمالی در زبان نقل 

و نقاالن بوده و به صورت طبیعی بر زبان راوی گذشته است:  
به عنوان مثال از »منار گیتی نما«  در این کتاب چندبار به صورت مشبهٌ به بلندی و 
عظمت و جز آن سخن رفته که معلوم می شود برای نقال و مخاطبان او قابل فهم بوده 
اســت. گویا از منار گیتی نما، منار اسکندریه مراد بوده که یکی از عجایب هفتگانه به 
شــمار می رفته و بنــای آن را روایات به ذوالقرنین نســبت می دهند و ذکر تفصیلی آن 
در معجم البلدان )یاقوت 1979، 186/1(آمده و برای محافظت از حملۀ دشــمن به 
اسکندریه ساخته شده بوده است )رک: یاد داشت های پایان متن(. در وصف عظمت 
و بلندی عوج بن عنق گوید: »اینک عوج مثل مناِرگیتی نمایی به لشکر شّداد می آید«. 
نکتۀ دیگری که در این کتاب بدان اشــاره شده و از دانش اساطیری نقال حکایت 
می کند، کیفیت به دســت آوردن جام جمشید در رود جیحون است. در ذکر داستان 

کیخسرو آن جاکه وی از توران عازم ایران است و از جیحون می گذرد، می خوانیم: 
»اّما راوی این داســتان چنین می فرماید که در اّیام جمشید روزی شاه جمشید در 
کنار جیحون در عالم سرخوشی جام گیتی نما از دستش به دریای جیحون افتاده بود 
و هرچند غواصان به دریا فرســتاد، جام را نیافتند. جام در آب ماند و چون کیخســرو 
به میانۀ آب رســید شبرنگ بهزاد دســت از آب بیرون آورد و شاه کیخسرو جامی را که 
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ُســم شــبرنگ در آن رفته بود و دســت دراز کرده و جام را از میان دست شبرنگ بهزاد 
بیرون آورد و جام را بر کوهۀ زین نهاد و چون باد بر روی دریا شد و به یک طرفة العینی 
از تکاب دریا بدررفتند و آســیبی بدیشــان نرسید. و افراســیاب آن حال دید و دلتنگ 
شد که البّته این پسر پادشاه خواهد شد، چرا که از همین دریا گذشته و ضرری بدان 

نرسیده و خون پدرش سیاوخش از من خواهد گرفت«.
در ایــن متن همچنین نام دیوان معروف و موجودات خیالی از قبیل نهنگال دیو، 
رســتم یکدســت، عوج بن عنق، گلیمینه گوش و نظایر آنان زیاد برده شده که در افق 

داستان های عامیانه آشنا و به ذهن روایتگر این داستان نزدیک بوده است.  
در میــان دیوانی کــه این کتاب از آن ها نــام برده شــده و در صحنه های مختلف 
نقش آفرینی کرده اند، موجودی اســت که از او به »ّفرهنگ دیوزاد/دیوزاده« یاد کرده 
اســت. در حالی که معمواًل در تداول این داســتان ها دیوان شــخصیت های منفی و 
اهریمنی هســتند و کلمۀ »فرهنگ« برعکس معتبر و اهورایی است، این تعبیر قدری 
متناقض نماســت. البته وقتی در کردارشناســی این دیو دقیق می شویم می بینیم او 
چند بار به ســام کمک می کند. مثاًل  یک جا به سام می گوید که اسالم آوردن نهنگال 
از روی فریــب اســت و در جای دیگر وقتــی می بیند می خواهند ســام را به ناحق به 
دار بکشند ناراحت می شود. شــاید به دلیل همین ویژگی های مثبت است که نامش 

فرهنگ دیوزاده گذاشته شده است. 
1-۷. شیوۀ داستان در داستان

در این متن شــیوۀ نقل داســتان در داســتان، که آن را به هند منسوب می دارند 
و در آثار مشــهوری ماننــد کلیله و دمنه و مثنوی معنوی به وضوح دیده می شــود، در 
بعضی از قســمت ها به کار گرفته شــده به این معنی که هنوز داستان اصلی به پایان 
نرســیده برای تحکیم و تأیید ادعا یا نظری داســتانی دیگر آغاز می شــود؛ این شیوه 

داستان گویی در جذابیت و کشش داستان می تواند مؤثر باشد.
1-۸.  تکرار الگوی داستانی شاهنامه

تکــرار آشــکار برخی از الگوهای داســتانی شــاهنامه نشــان می دهد که ســّنت 
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شاهنامه سرایی در میان نقاالن رایج و نزد مخاطبان این داستان ها مقبول بوده است. 
گاهی  الگوهای معروف شــاهنامه در این متن بعینه تکرار شــده اســت. مثل  تکرار 
الگوی رســتم و سهراب و جستجوی نام پدر در مورد جهانگیر و دختر مسیحای عابد. 
یــا تکرار الگوی گردآفرید در مورد طوطی دختر شــّداد در نبرد با ســام که به صورت 

ناشناس با او روبه رو و در پایان هم هویت او بر وی آشکار می شود. 
1-9. صبغۀ اسالمی

یکــی از بارزترین وجوه متون نقالی انعکاس تمایالت مذهبی و صبغۀ دینی و شــیعی 
متــن اســت. از آن جا که این متن هــای نقالی به ندرت در عصر صفــوی و عمدتًا در عصر 
قاجاری پدید آمــده و مخاطب آن هم مردمان دیانت مدار بوده انــد، طبیعی می نماید که 
این تمایالت در آن فراوان به چشم بخورد. از این نگاه زمان و مکان هم در آن ها درنوردیده 
می شود، رستم و پهلوانان عهد اسطوره ها مسلمانند و مقید به رعایت واجبات و مستحبات: 
»نسیم صبح بر مشام ذال خورد و سر از خواب برداشت و آب نبود تیمم ساخت و نماز 

صبح را به جای آورد«.
پهلوان مروج اسالم و دشمن بت و بتخانه معرفی می شود:

- »پس طهماســب به آواز بلند تکبیر را بر رســتم جاری نمود و رســتم خوشحال شد و 
طهماسب فرمود تا بت خانه را خراب کردند و مسجد و مدرسه در جای او قرار دادند«.

- ]تمرتاش در برابر سام[ دست در بغل کرده بت را بیرون آورد، بر زمین زد، شکست و 
انگشت را علم کرده به شرف اسالم مشّرف شد از سر صدق مسلمان شد و اعتقاد درست 

مسلمان گردید.
رستم نه تنها خود مســلمان و مقید به موازین است بلکه برای تحکیم و گسترش دین 
هم می کوشــد؛ گلیمینه گوش که در دســت رستم اســیر است به اســالم در می آید و در 
ازای این کار بند از دســت او گشــوده می شود و به شکرانۀ این آزادی خود را در پای رستم 

می اندازد.
- در خان هفتم: »چون رستم چشم بر دیوان افتاد چنان نعرۀ الّله اکبر از جگر کشید 

که آواز نعرۀ رستم یک فرسنگ راه می رفت«.


