
 

 نشرية ادب و زبان   

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني
 

 ـــد باهنر كرمانهيدانشگـــــاه ش

  92، بهار و تابستان 33، شمارة 61سال 

 

  مِلك جمشيد و نامدارشيرويه ، حسين ُكرد شبستريهادر مايهساختار بن         
  *) پژوهشي –علمي (

  جعفرپورميالد                                  
   دانشگاه حكيم سبزواري   و ادبيات فارسيدانشجوي كارشناسي ارشد رشتة زبان

    عباس محمدياندكتر                                      
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 چكيده

ز جريان ادبي فراخ و ، سه اثر اجمشيدملك و نامدارشيرويه، حسين كُرد شبستري
 پهلواني منثور هستند وكاوِش و كندوكاو پيرامون اين آثار، -هاي حماسيپرمايةروايت

ترين ويژگي در مهم. بخصوص در زمينة موضوع مورد بحث ،كم و محدود بوده است
هاي سازندة آنها مايهبازخواني آثار اين جريان، الگوي واحدي است كه در ساختار بن

كار گرفته شده صورتي ثابت و پايدار، در ساختار اين دسته از آثار به و بهوجود دارد
 و سنّت واحد و مورد تقليد راويان در نقل است و علّت اين امر را بايد در روايي بودن

نگارندگان در اين پژوهش، با درك ضرورت رويكرد . گونه از آثار جستاين
معرّفي اين آثار آورده و سپس بي، ابتدا، روي بهدر نقد اد) Motif(مايه ساختارشناسي بن
هاي حماسي و عياري، ماورايي، مايههاي آنها را، در چهار بخش بنمجموع گزاره

عنصر مهم ديگري كه موجب تمايز اين دسته . اندعاشقانه و ديني مورد بررسي قرار داده
ن پراهميت عياري است كه ها و انواع ادبي منثور گشته است، مضمواز آثار با ديگر گونه

گيري بسياري از در مجموع آثار اين جريان ادبي وجود داشته و محوري براي شكل
بازشناسي اين عنصر، در بسياري از آثار ادبي، راهگشاي محقّقان . ها گشته استگزاره

   كه بايد،چنان) هاي داستانيشناسي روايتمايهبن(خواهد بود اما تا كنون اين موضوع 
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هاي موجود در آنها را مايهرو، شناخت اين آثار و بنمحلّ بررسي نبوده است و از اين
-اين پژوهش به. اي در اين راه دانستزمينهتوان ضرورتي تحقيقي و تمهيد و پيشمي

  .  اندشكل توصيفي و تحليلي ارائه گشتهها، بهاي انجام يافته و مجموع يافتهكتابخانهروش
 جمشيد،ملك، نامدارشيرويه ،حسين كُردپهلواني منثور، عياران، -آثار حماسي: يديواژه هاي كل

  .هامايهبن
  مقدمه  -1

هاي داستاني منثوري هاي تاريخ ادب فارسي، روايتترين و اثرگذارترين جريانيكي از مهم
ا، در متن منثور شان از بين رفته ولي برخي از ابيات آنه ها صورت منظوماست كه گاه در برخي نمونه

هاي حماسي مايهويژگي ومشخّصة مهم ديگر اين آثار، وجود بن. 1شان بر جاي مانده است كنوني
يافتة حماسي، در اواخر قرن ششم و تحت تأثير جاي آنها است كه پيرو نوع زوالفراوان در جاي

هاي مايهديگرنقشمايه، در كنار بسياري از  شكل گرفته است و اين بنشاهنامة فردوسيآشكار 
هاي عاشقانه، ماورايي و ديني، سبب شده است تا اين دسته از آثار، ساختار و مايهداستاني، نظير بن

صورتي ثابت و واحد از طريق راويان و ها، پيوسته بهالگويي منسجم داشته باشند كه در طي قرن
برد روزگار ناتمام از آنها در اثر دستنّقاالن، نقل شوند و جرياني ادبي را شكل دهندكه البتّه بخشي 

هاي مختلف درك ارزش و جايگاه واقعي اين آثار در گرو آشنايي مخاطب با گونه. 2مانده است
ها در زواياي دليل حجم باال، گستردگي و پراكندگي آنهاي موجود در اين آثار است كه بهمايهبن

-مايهز اين پژوهش، نماياندن الگوي ساختاري بنهدف ا. اندمختلف اين آثار، ناشناخته باقي مانده

هايي ناشناخته از آثار روايي ادب فارسي كه داراي عناصر عنوان نمونهبه-هايي است كه در اين آثار
ها، موجبات درك چارچوب كلّي مايه وجود دارد و شناختگي و تعريف اين بن- حماسي نيز هستند

  : آثار مورد بررسي عبارتند از. سازدبان فراهم ميو ساختار روايي اين آثار را براي مخاط

  حسين ُكرد شبستري -2
اين . مذهب شيعة دوازده امامي، كوشش بسياري كردسلسلة صفويه، براي استقرار بخشيدن به

-يكي از اين نمونه. هاي داستاني نيز انعكاس يافتقدري وسيع و پردامنه بود كه در روايتكوشش به

 است كه شبسترآوري از ناحية   نام پهلوان و جنگحسين ُكرد.  استُكرد شبستريحسين ها، داستان 
-در راه ترويج مذهب شيعة جعفري، با پهلوانان مسلمان سّني پيكارمي كند و بر تمامي آنها فايق مي

). 2/1057: 1382محجوب،: ك.ر (3سازدمذهب تشيع متمايل ميآيد و آنها را از بين مي برد يا به
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ساير آثار اين حوزه، آن است كه در اين داستان كنندة اين اثر نسبت بهرجسته و متمايزويژگي ب
كوشند و رو است كه در راه اثبات مذهب خويش ميآوراني روبه ،مخاطب با رقابت عياران و جنگ

-يابي و وصال بهكه در ديگر آثار اين جريان ادبي، دستگيرند، حال آندر برابر يكديگر قرار مي

آويزي براي جنگ و پيكار است و اين شاهزادة عاشق است كه در راه وصال معشوق، معشوق ،دست
هاي فرعي و كمكي روايت گردد و عياران و پهلوانان، شخصيترو ميروبه... با رقيبان، پادشاهان و

تند كه ، پاي عشق و وصال در ميان نيست و تنها عياران و جوانمردان هسحسين ُكردهستند ولي در 
-عياران و پهلوانان در اين اثر، براي نام نبرد مي كنند و كشته مي. در محوريت حوادث قرار دارند

رخ كشاندن مهارت و نيروي سوگند بسيار وفادار هستند و همة توان و توشة خود را براي بهشوند، به
 . گيرندكار ميفرودستان بهخود در نبرد و عياري، و كمك به

آوري، از   پهلواني منثور، همواره دو نقش عياري و جنگ- هاي حماسيغلب داستان    در ا
گردد و عياراني نيز  يا قهرمان داستان، پهلوان و جنگاور لشكر ميگردد و شاهزادهيكديگر متمايز مي

پردازند و معموالً اين دو نقش، در يك شخصيت داستاني تلفيق گشايش مشكالت ميدر سپاه وي به
. ربايد، جنگاوري است كه در عياري نيز گوي از رقيبان خود ميحسين ُكردگردد ولي مين
)1999:286, Marzolph(اري در اين اثر، از ديگر ويژگي  تلفيق دو نقش جنگهاي آوري و عي

گيرد ولي اين كيفيت در  قرار مياميرارسالن  است و از اين نگاه، در كنار آثاري چونحسين ُكرد
 .، بسامدي باال و مشهود داردُكردحسين 

  نامدارشيروية -3
هايي كه در دورة صفويه يا بعد از آن و يقيناً پيش از دورة قاجار ،مكتوب شده يكي از داستان

نام شاهزاده شيرويه هاي داستاني فارسي، دو داستان بهدر ميان روايت.  استشيروية نامداراست، 
جلدي تر از اولي است و شيروية هفتدك دارد و ديگري بزرگوجود دارد؛ يكي از آنها حجمي ان

نظر دكتر محجوب آن است كه اين . اي از اين تحرير استشود و شيروية نخست، خالصهناميده مي
اند داستان زادة خيال نويسنده است، ولي ايشان هيچ شاهدي براي اثبات گفتة خويش ارائه نداده

تمل است كه چون اين اثر، نه مأخذي مذهبي دارد و نه در و مح) 1/175: 1382محجوب،: ك.ر(
شيرويه، پسر . تاريخ تدويني مكتوب است، چنين برآيندي را در نظر محجوب شكل داده است
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تر و شيرويه اليق. نام اَرچه داردتر بهشاه رومي، است و برادري بزرگتر سلطان ملككوچك
افتد و ارچه، برادر  اين دو شاهزاده در پادشاة اختالف ميهمين دليل، ميانتر از ارچه است و بهشجاع

شيرويه پس از . گرددرا در چاه سرنگون مي كند و خود، برخالف خواسته و وصيت پدر، پادشاه مي
عذار، در آخر با برادر معشوق خود، سيمينرهايي از چاه و گذشتن از مراحل دشوار براي رسيدن به

داستان هرچند . گرددرود و پيروز مياش ميا دشمنان سرزمين پدريجنگ بخود سازش مي كندو به
شيروية هاي بسيار داستان نكتة مهمي كه وجود دارد،شباهت. رسدنظر ميپايان دارد ، نافرجام به

  ).1/479:همان: ك.ر( از حيث صورت داستاني و محتوايي است اميرارسالن و نامدار

 جمشيدملك -4

-ملك پهلواني منثور در تاريخ ادبيات فارسي، - هاي داستاني حماسييكي از واپسين روايت

شاه، راوي و به ، نّقال دربار ناصرالدين.)ق.ه1309ف(الممالك شيرازي نقيب.  نام داردجمشيد
 را نيز ازخود به يادگارگذاشته اميرارسالن، جمشيدملكاحتمال كاتب اين اثر بوده است، و جز 

» دوستعلي معيرالممالك «الممالك، از آنجا است كه نقيبدست بهجمشيدملكاحتمال كتابت .است
كرد، در سرگذشت چاپ مييغما در يكي از سلسله مقاالت خود، رجال عهد ناصري، كه در مجلّة 

يكي از سه در : ، چنين مي گويداميرارسالنشاه و چگونگي كتابت فخرالدوله، دختر ناصرالدين
رفته، بستر ميكه شاه بهشده و هنگامي به اتاق نّقاالن و نوازندگان باز ميهشاناصرالدينخوابگاه 

نقل هر قصه، چندين . دادندكرده و نوازندگان نغمه سر ميالممالك، خود را براي نقل آماده مينقيب
 هايي بوده كه شاه بدان عالقة بسيار داشته و جزء قصهاميرارسالنكشيده است و قصة روز طول مي

، بانويي شاهناصرالدين، دختر فخرالدولهها، در يكي از اين نوبت. شنيده استبار آن را ميسالي يك
خطّ نيز بوده است، پنهاني و از پشت در اتاق خواجگان ،كار سخن و خوشكه اديب، شاعر، شيرين

-ردد و فرمان ميگ كار ميشود، بسيار شيفتة اينكند و چون شاه مّطلع ميثبت روايت را شروع مي

تر كند تا وي هميشه براي نوشتن باشي قصه را متنوع كه فخرالدوله حضور دارد، نّقالدهد، هر زماني
چنين ). 160: 1387ياوري،: ك. ؛ نيز ر56،55: 1334معيرالممالك،: ك.ر(چيزي داشته باشد 

دست شخص ديگري ز به نيجمشيدملكبخشد كه شايد روايتي، وجود اين احتمال را نيز قوت مي
كتاب طلسم آصف و طلسم «: كتابت شده باشد، هرچند كه در پايان كتاب، اين عبارت آمده است

پايان  هجري قمري به1292الممالك، در غرّة شهر رمضان حمام بلور، از تأليفات محمدعلي نقيب
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اي  احوال شاهزاده، شرح»جمشيد، طلسم آصف و حمام بلورملك« با نام كامل جمشيدملك» .رسيد
كند و در شهري همايون كه بر اثر رويدادي در شكار، ترك ديار ميهمين نام، فرزند ملكاست به

- شاه، پادشاه هندوستان، دلباختة وي مي شود و روي بهنعمانگير، دختر ملكبا ديدن تصوير ماه عالم

  .رسدكام مي و در آخر بهآوردمي) هاي آصف و حمام بلورباز كردن طلسم(گذر از آزموني 
ها و عناصر داستاني هستند  از رويدادها، شخصيتاي درهم تنيده    سه اثر ياد شده، داراي شبكه

جاي اين آثار پراكنده است اما الگو و شكلي مشترك و يكسان دارد كه از بسامد بااليي كه در جاي
هايي است كه رتكرار و پراكنده، يكي از راههاي گمشده اما پمايه،برخوردار است؛ شناخت اين نقش

  مي سازد و جايگاه و ارزش اين درك كلّي از چارچوب هر يك از اين آثار، نزديكمخاطب را به
نكتة ديگري كه نبايد از آن چشم پوشيد، اثر مستقيم و مشهودي . نماياندآثار پرتعداد را به وي مي

ر مورد بحث، بلكه بر مجموعة اين جريان ادبي بر جاي تنها در آثا نهشاهنامة فردوسي،است كه، 
-اي، خودگواهي بر اين مدعاست و نماياندن جلوهشاهنامهگذاشته است و تلميحات متنوع و پربسامد 

 .تواند بودهاي اين اثرپذيري خود زمينة پژوهشي ديگرمي

 مايهساختارشناسي و بن-5

اند  در بررسي آثار ادبي بر اهميت ساختار تأكيد كردهپردازان ما بعد ارسطو،تقريباً تمام نظريه
معني شيوة هر حال، امروزه نقد ساختارگرا، بهبه. لكن تلقّي آنها از ساختار، متفاوت بوده است

كنند شناسي ساختارگرا تحليل ميمنتقداني است كه ادبيات را بر مبناي الگوي صريح نظرية زبان
شناسي و مايهدرونز قرن بيستم، توجه جوامع دانشگاهي غرب، به ا).425: 1387ايبرمز،: ك.ر(

در . 4ساختارگرايي جلب شد و مطالعات گسترده و اختصاصي در باب اجزاي اين دانش آغاز شد
-هاي    بنهاي ادبي فارسي،  معادلكه در بيشتر ترجمه) Motif(مطالعات نقد ادبي امروز، موتيف 

هاي مهم مورد بحث در حوزة  براي آن برگزيده شده،يكي از مقولهمايهمايه، ماية اصلي و نقش
شناسي و بررسي آثار و سير انديشة صاحب اثر، تحليل ساختار و سطح محتوايي اثر، مايهدرون

دريافت رابطة صورت و محتوا و بسياري عملكردهاي گوناگون ديگر است كه تنها در بستر ادبيات 
مايه در مطالعات ادبي، با وجود اهميت بن. هاي علمي نيز راه يافته استهساير حوزكارآيي ندارد و به
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رسد، حال آنكه در ساختارشناسي بيش از سه دهه نميسابقة پرداختن به آن در ادبيات فارسي، به
 .رودشمار ميترين عنصربهمايه كليديبسياري از آثار ادبي، بن

ها، اشخاص، مضامين،  معنايي از نوع كنش- عناصر ساختاري:اند ازهاي داستاني عبارتمايه    بن
ها در مايهبن. شوندوار بدل ميعنصري تيپيك و نمونههاكه بر اثر تكرار بهم و نمادها درقصههيمفا

يابند و اي ميسبب تكرارشوندگي، برجستگي و معناي ويژهموقعيت روايي خاصي و اغلب به
ماية حجمي آن، زيبايي روايت و تقويت جاذبة داستاني و درونحضورشان در قصه، موجب بسط 

ها عالوه بر صفت مايهبن). 214: 1382رضايي،: ك. ؛ ر22: 1388پارسانسب،(شود قصه مي
آفرينند و يا دست كم در اين حركت اثر نمايي، حركت داستاني را ميتكرارشوندگي و برجسته

ها ممكن است در يك يا چند قصه همزمان، يا در ايهمبن). 26: 1388پارسانسب، : ك.ر(دارند 
هاي مختلف و در مواردي در دورهها، يا در آثار داستاني يك دوره يااي خاص از داستانگونه

  )23:همان. (هاي يك قوم يا اقوام متعدد حضور يابندداستان

  عياران -6
تان مردانة گروهي است كه آنها را با پذير تاريخ ايران، داسهاي دلها و مضمونمايهيكي از بن

 را در باب ريشه و اصل اين كلمه،دو نظر وجود دارد؛ يا آن. شناسيمعنوان عياران وجوانمردان مي
وكسي كه بسيار در آمد و شد است ليك » نيك پويا«معني دانسته اند، به» عير«عربي و صيغة مبالغة

اصل اين . »يار«اي ايراني باشد و در پيوند با واژة واژهشدة تواند بود كه اين كلمه، ريخت تازيمي
و در » اييار«و » وارايي« و بعدها، 5 بوده استayär و يا adyärيا » وارادي« قديم، لغت در پهلوي

گويا رشتة اتّصال عياران به دورة . شدة ايار باشدشده است و عيار، ريخت تازي» يار«زبان دري 
 ؛ كزّازي، 4 :1346حاكمي،: ك.ر(كشيده است شتر از اين عهد، اشكانيان ميساسانيان و شايد پي

هاي مشابه خود، گشتاري را عيار نيز مانند بسياري ديگر از نمونه). 77: 1388 ؛ شميسا،162: 1384
عيار در . معنايي نيكوست و معنايي ديگر نكوهيده: پيموده و اكنون دو وجه و گونة معنايي دارد

اما عيار در كاربرد و معناي نيكو، راد و جوانمرد . هيده، دزد و طرّار و شبرو و رهزن استمعناي نكو
پاس مهر به مردمان و تالش در بهروزي و آسايش آنان، ازهيچ دشواري و دوست كه بهاست و مردم
  ).163- 162: 1384كزّازي،: ك.ر(پرهيزد خطري نمي
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 كرده كه داراي چهار اصل است و اين چهار اصل با  مهرداد بهار براي اصطالح عيار وجهي ذكر
 و  عيارسمكهاي آن در ها و نمونهكند و همة اين ويژگيآيين مهر پيوندي محكم برقرار مي

آيد و مهر، ارتباط نزديكي با خورشيد دارد؛ خورشيد از آسمان بيرون مي.  وجود داردنامهداراب
 است؛ بنابراين، از كنار غار و از سنگي بيرون آمدن، غار نمادي از آسمان شب. آسمان يعني سنگ

هنگام زاده شدن برهنه است و كارد يا دشنه اي مهر به. در واقع زادن خورشيد از افق تيرة شب است
: ك.ر(كشد دستور خدا ميمهر، نخستين گاوي را كه خدا آفريده بود، به... در دست دارد

گذاشتند و معتقد بودند كه شاه، مظهر حيات و شاه احترام ميعياران تنها به ). 74-43: 1388شميسا،
  )7:همان.(تنها يك پهلوان بلكه يك شهريار هم هست مهر نه. زندگي بر زمين است

-، راستگو، شجاع و وفادارند، در روندگي و شب جوانمردعيار،سمك  و نامهداراب عياران در 

). 64-51: 1389گيار،: ك.ر(اند  ماهر و چاالكروي و نقب زدن و كمند انداختن و كارد كشيدن
ها، رهاندن اسيران لشكر خود از هايي نظير گشودن قلعهعملكرد عياران در حوزة جنگ شامل فعاليت

. زندان، اسير كردن يا كشتن پهلوانان بزرگ سپاه دشمن و يافتن گمشدگان در ناكجاآبادهاست
سپاه خود باز هنگام طلوع خورشيد، بهدهند و به انجام ميعياران تقريباً همة اعمال خود را در شب

هايي ديگر دارند و گروه) ساالري و داروغگيسپه(گردند؛گاه برخي از آنها، منصبي نظامي مي
-صورت سازمان و نهادي اجتماعي شكل يافتهكنند و به،كامالً مستقلّ از دستگاه حكومت عمل مي

مايه و عنوان بنپهلواني منثور به- هاي حماسيدر داستان) يارانع(6 وجود اين جمعيت اخالقي.اند
اي ثابت، سبب اصالت اين جريان ادبي و تمايز آثار اين حوزه گشته است و كاوش پيرامون گزاره

شده و اصالت تاريخي تاريك و مبهم آن، توجه بيش از پيش محقّقان را چندان شناخته اين گزارة نه
  .  پژوهشي استمي طلبد و پيشنهادي

  روش و پيشينة تحقيق-7
ها تحقيق و كاوش پيرامون آثار اين جريان ادبي، بسيار محدود بوده است و آن اندك كوشش

صورت مجزّا انجام يافته  به7نامهحمزه و نامهداراب، سمك عيارتر چون نيز تنها در مورد آثاري بنام
اي كه راه را بر انجام ديگر تحقيقات زمينهد؛ پيشاي است از براي تمهياست و اين پژوهش، نخستينه
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توان به اين موارد هاي موجود در مورد اين داستان ها، مياز شمار اندك پژوهش. سازدهموار مي
شناختي و دستوري، محمود فتوحي رودمعجني و هادي ياوري در پژوهشي سبك: اشاره كرد

، بر پاية نقش بافت و مخاطب جمشيد ملك  واميرارسالننماياندن تفاوت سبك نثر به)1388(
صورت  نه به- (هاي كوتاه در مورد اين آثار را ها و نكتهنخستين اشاره). كتابنامه: ك.ر(اندپرداخته

: 1382محجوب،: ك.ر(»  ادبيات عاميانة ايران«كتاب  محمدجعفر محجوب در) - تحليلي و تفسيري
) Ulrichاولريش مارزلف . دارديان ميدر ذيل توضيح ديگرآثار ب) 489،1057، 479

)2004( )Marzolphستاري كوتاه، در دانشحسين ، شرحي كوتاه از روايت ايرانيكانامة  با ج
: ك.ر(نويس اين اثر ارائه    دهدهاي چاپي و دست دارد و توضيحاتي در باب نخستين نسخهُكرد

رمانس عاميانة فارسي،جنگي از روايت ،حسين ُكرد«با نام )1999(همو در بررسي ديگري). كتابنامه
هاي كوتاه موجود پردازيپردازد و سپس ،عبارتميحسين ُكردمعرّفي داستان ، نخست به»هاي كوتاه

در گفتاري كوتاه، محمد دشتي ). كتابنامه: ك.ر(دهد  را  موضوع بحث خود قرار ميحسين ُكرددر 
عصر صفويه را مورد بررسي قرار داده است و در كنار هاي عاميانة فارسي در ويژگي داستان) 1378(

مايه و سست در محتوا و تنوع وقايع  را اثري كمحسين ُكرد، نامهحمزه و اسكندرنامهآثاري مانند 
  .دانسته است

 با درك ضرورت هاي نويني كه در چند سال اخير انجام يافته است،    از جنبة ديگر، پژوهش
هاي ها در عرصة نقد ادبي و با توجه به گستردگي و حجم باالي داستانمايهساختارشناسي بن

- جاي اين آثار، بازشناسي گزارههاي داستاني در جايمايه پهلواني منثور و پراكندگي بن- حماسي

اند تا گذشته از هايي اينچنين، كوشيدهاند و با انجام كاوشهاي داستاني را ضرورتي تحقيقي شناخته
-ن و نماياندن شكل و چارچوب كلّي اين آثار، جايگاه و ارزش واقعي اين آثار را نيز بهمفهوم ساخت

سبب فقر پژوهشي موجود در اين زمينه ، چنين روندي رغم آنكه پيش از اين، بهتحقيق بنمايانند، به
هايي نو و كارآ براي تواند موجب گشوده شدن دريچههايي ميمحّقق نبود و انجام چنين پژوهش

در يك بررسي، ميالد جعفرپور : توان به دو مقاله اشاره كرداز اين شمار نوظهور، مي. محقّقان شود
 را در پنج بخش، مورد بررسي و تحليل سمك عيارهاي حماسي مايهها و بنمجموع گزاره) 1390(

ارشناسي ساخت«در پژوهشي با عنوان ) 1389(حسن ذوالفقاري نيز ).كتابنامه: ك.ر(قرار داده است 
هاي موجود در اين اثر را در چهار بخش مورد ارزيابي و مايه، مجموع نقش»نامهحمزههاي مايهبن

  ).كتابنامه: ك.ر(تحليل قرار داده است 
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هاي معرّفي آثاري بپردازد كه در جريان ادبي روايت    اين مقاله كوشيده است، نخست ،به
مايه در اين آثار  نيستند و سپس، به اهميت شناخت بن پهلواني منثور چندان شناخته شده- حماسي

پهلواني -هاي حماسيگيري جريان ادبي داستانبپردازد و تأكيدي بر نقش محوري عياران در شكل
همراه هاي آثار مورد بررسي را در چهار بخش بهمايهمنثور داشته باشد و در فرجام، مجموع بن

هاي ياد شده، الزاماً در برخي از بن مايهه اين نكته نيز گفتني است كه ها نشان دهد؛ البّتشواهد و نمونه
  . نباشدچند اثر ديگر برخوردارشود و يا ممكن است از بسامدي هميك اثر ديده نمي

  هامايه بن-8
  هاي حماسي و عياريمايهبن. 8-1

ال معشوق است ، اما دنبپهلواني منثور، هرچند قهرمان داستان اغلب به-هاي حماسيدر روايت
هاي ها، رويارويينبايد اين نكته را از ياد برد كه مشّخصة اصلي اين گونه آثار در مرحلة اول، جنگ

آوران است كه هم از بسامد بسيار بااليي برخوردار  هاي جنگتن، رفتارهاي پهلوانانه و رشادتبهتن
 است و در حقيقت ،كردارهاي حماسي هنامهشامشابه ها بسيار نزديك و  آنكه اين نمونهاست و هم

هايي پنداشت كه تنها، عامل آن تغيير كرده است و در همة انواع منظوم و منثور اين آثار را بايد كنش
تبعيت از نوع منظوم، در خود جاي داده صورت مشترك وجود دارد و نوع منثور،آن را بهحماسي به

بسامد و  مرحلة ثانوي قرار دارد و ماجراهاي كماست و اين در حالي است كه مضمون عشق در
العادة هاي داستاني، اعمال خارقآويزي است تا كاتبان و راويان اين روايتكوتاه عاشقانه نيز دست

: 1391 و جعفرپور،195-171: 1386خالقي مطلق،. ك.باره ردر اين(قهرمان داستان را مطرح كنند 
  .  موارد ذيل اشاره كردتوان به موجود در اين آثار ميحماسيهاي مايهترين بناز مهم). 147- 73

  حماسي. 8-1-1
  جنگ ) الف

. نخستين انتظار مخاطب از آثار حماسي ، وقوع رويداد جنگ، پهلواني و كشورگشايي است
هايي دارند، ولي در يك نقطه و كانون، مشترك انواع حماسي در مختصات ساختاري خود تفاوت

 و نمايش دليري ترين وضعيت براي عرضهطبيعتاً نبرد، مناسب. نصر پوياي جنگ استهستند و آن، ع
تر از ميدان جنگ است و اگر كسي بخواهد شايستگي خود در شجاعت را نشان دهد، جايي مناسب

ترين گزارة زيرساختي و بنيادين همة آثار حماسي است و اي است كه مهمنخواهد يافت و اين نكته
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شيروية ، حسين ُكرددر ). 74، 60: 1387شميسا،: ك.ر(آيد شمار مي اصلي اين سبك بهاز مختصات
يا بر محور اثبات حّقانيت مذهب و مقابله با تجاوز . ، انگيزة نبردها متفاوت استجمشيدملك ونامدار

ردد گمعشوق، انگيزة پيكار مييابي بهكه وصال و دستيا آن) حسين ُكرد(زند زورمندان دور مي
و گاه پيكار، آزموني است در جهت گشايش طلسم، سحر ، جادو و مبارزه با ديوان ) نامدارشيرويه (

  ). ، طلسم آصف و حمام بلورملك جمشيد(و اهريمن 
شود و جنگاوران، نخست با تن دو لشكر آغاز ميبههاي تننقطة اوج هر نبرد، ابتدا با جنگ

طلبند و پس از رد و بدل شدن چند  ميايي خود، هماوردرجزخواني در ميدان و جوالن و هنرنم
گردد؛ اين كرداري گوشه و كنايه در رجز، براي تحقير و تهديد حريف و يا تفاخر، نبرد آغاز مي

: ك.ر(گويند  پهلواني به آن طريد و ناورد مي-هاي حماسياست كه در اصطالح داستان
 تن، از انواع گوناگون سالح  در نبردهاي تن بههاي حماسي، مخصوصاًدرجنگ). 81: 1387شميسا،

ابزار آييني و  گرز يا عمود ،جنگشود ولي در اين ميان، گرز برجستگي بيشتري دارد،استفاده مي
تر باشد، پهلوان آنان به گرزشان پرآوازه و نامبردارند و هرچه گرز گران. بنيادي پهلوانان ايراني است

: 1385كزّازي،: ك.ر(ابزار گزيدة رستم نيزگرز است  جنگنامهشاهدر . تر استتر و يلتهم
 و  نامدارشيرويه، حسين ُكردآوران بزرگ و قهرمانان در  و از اين رو است كه تنها جنگ)1/258

  . برندافزار بهره مي از اين رزمجمشيدملك
صد من را زلزله، سوار گرديد و از روي غضب ،دست كرد در روي عرادة قبضه عمود پان    «

دور سر گردانيد اما قيس، با دستي سپر تنگ مركب قيس رسانيد و عمود را بهگرفت و مركب را به
در وقت فرود آوردن كه تيغ را بر قبة عمود زد، عمود بر زمين افتاد و . و با دست ديگر تيغ را كشيد

» ... .ب قيس آمدآلود دستة عمود را بر طرف قيس پرتاب كرد كه بر پيشاني مركزلزله، غضب
، 193، 187، 164، 160، 158، 139، 131، 122، 81: همان. ك. و نيز ر192: 1384شيروية نامدار،(

مركب را در «)  218، 119، 108، 63، 59، 51، 42، 37، 35، 15، 7: 1384 وحسين ُكرد،341، 311
اي كشيد كه  بست و نعرهشاهعزم جنگ بر سپاه نعمانكنان، سر راه را بهميدان جوالني داد و اشتلم

اگر . شاه، حرف مرا نشنيدي و فرار نكردينعماناي ملك: لرزه درآمد و فرياد كردزمين ميدان به
ميدان بفرست و حاال خوش باشد؛ اگر مردي داري به. تو را امروز نكشم، از نامردان روزگار هستم

، 83- 82:همان. ك.و نيز ر259: 1384الممالك،نقيب(» ...  .ميدان بگذاراگر نداري ،خودت قدم به
91 ،115  (  
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  نواي رزم) ب
دريافت حماسي بهتري شناساند كه منجر بهدقايق و نكاتي را بازمينگري در آيين جنگ ،جزيي

 و  نامدارشيرويه، حسين ُكرد در هاي حماسي، همچنيندر عموم روايت. شوداز يك روايت مي
شنونده يا مخاطب انتقال ك نقطه، شور و هيجان نبرد را به راوي يا شاعر اغلب در ي،جمشيدملك

شود هرچند نواي رزم كاركردهاي گوش رسيدن نواي رزم آغاز ميدهد و چنين حالتي با بهمي
-زماني بازبسته است كه نوا، سره بهگوناگوني دارد، روح و هيبت حماسي اين گزارة آييني، يك

كارايي نواي رزم در چنين وضعي است كه . خواندرزار فراميصحنة كاآوران و پهلوانان را به جنگ
دارد، بلكه خروش و جوشش واميتنها در فضاي روايت، لشكري را بهشود زيرا نهبرجسته مي

ميدان نبرد آوران به مخاطب را هم با جنگمي كند ومتني نيز پيدا كاركرد و تأثير آن، نيرويي برون
شود زيرا نواي رزم در اين آور وصف مين وضعي سهمگين و ترسكشاند، فضاي روايت در چنيمي

 از انواع هاي داستانياين روايتدر نواي رزم . همراه نداردكاركرد، پيامي جز مرگ و نيستي به
  :  نواي رزم سه وظيفة ويژه دارد، اين آثاردر. رسدگوش ذهن ميگوناگون ابزار دمشي و كوبشي به

  ): طبل جنگ(ان و آمادة جنگ شدن هيپااعالن جنگ و صف كشيدن س -1
ببراز خان دامن . مهر و زنگي كردار ناپايدار گذشتالقصه دو ساعت از شب، ديوچهر بي    «

الفرمودة ميرزاحسين، طبل در چهارسوق، حسب. كوش را برهنه كرده بود كه صداي طبل بلند شد
. گوش ببرازخان رسيدوه پيچيد و بهصداي گرم طبل بر فلك مينارنگ بلند شد و در ك. نواختندمي

سوزد كه اين چقدر دلم مي: گفت. دندان جويد كه خونابه از دهنش سرازير شدلب به] ببرازخان[
: 1384حسين ُكرد،(» .اشاره كرد كه اكوداوران، بياوريد خورجين اسلحة مرا. زندَكستُوان طبل مي

اما سرهنگ برخاست و مانند خرس «..) .162، 160، 154، 141، 139، 136، 130: و نيز همان15
بزنيد طبل جنگ را كه امروز، اين : تيرخورده، داخل بارگاه گرديد و بر تخت قرار گرفت و گفت

-ةشيروي(» .لرزه درآمدطباالن، دوال بر طبل آشنا كردند كه زمين به. سازمقلعه را با خاك برابر مي
  )  193، 160 ،157، 138:همان: ك. و نيز ر157: 1384نامدار،

 :)مراجعت/بازگشت/آسايشطبل(پايان دادن جنگ  -2

محلّ غروب رسيد، طبل بازگشت القصه، آن روز تا شب ،دوازده نفر را كشت تا آفتاب به    «
برد كار ميبهدار، چون شير نر تيغ اما نقاب«) 143:همان.ك. و نيز ر141: 1384حسين ُكرد ،(» .زدند
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دار رسانيد و به يك ضرب شمشير، علم علمدرهم شكافت و خود را بهو صف سپاه شام و حلب را 
چون علم سرهنگ سرنگون شد، از چهار جانب شكست بر سپاه شام . را با علمدار به چهار پاره كرد

 ةشيروي(» .سنگر رسانيدند و طبل مراجعت فروكوفتندافتاد و تمام افراد فرار كردند و خود را به
   )334، 311، 165:همان: ك. و نيز ر166-165: 1384نامدار،

 ):نشاط/طبل شادي(اي نشان دادن شادي سپاه از واقعه -3

ديشب بهمن، حسين را گرفته : چون روز شد، ميرحسين داخل بارگاه شد و عرض كرد    «
چون سه روز گذشت، «) 197: 1384حسين ُكرد،(» .اكبر خشنود شد و فرمود نقاره زدند. است

سلطان منظر . ده و سرداران سپاه سوار شدند و رفتند و داخل بارگاه گرديدندسلطان منظر و شاهزا
 شيروية(» ...  .گوش سرهنگ رسيدچون طبل به. نوازش درآوردندمقرّر فرمود تا طبل بشارت به

 )342، 289، 190:همان: ك. و نيز ر181: 1384نامدار،

  پوشي نام) ج
داد، : هايي چونتابند؛ ارزشهاي انساني را بازميها و ارزشپهلوانان بزرگ، واالترين ويژگي

مردي، رادي، پرهيز از فريب و دروغ، پيراستگي پيمان، جواندين، پايبندي بهمردمي، راستي، باور به
هاي انساني و پهلواني سخن، همة آنچه ارزشزاري از ترس و زبوني وكوتاهاز آز و خودپسندي، بي

- ترين و مهماصلي. گرددميقلمداد » نام«هاي حماسي، و در روايت) 81: 1388كزّازي،(سازد را مي

جنگند و براي  است؛ آنان براي نام مي» نام«آوران، كسب  ترين انگيزة رفتار و كردار پهلوانان و رزم
گرديم كه اگر نام را از  رو ميدر خوانش متون حماسي، آشكارا با اين نكته روبه. ميرند نام مي

گاه پهلوان . نام، ديگر پهلوان نيسترند، آن پهلوان فروخواهد ريخت و پهلوان شكستهپهلواني بگي
دارد تا ديگر پهلواناني كه از اين پس از پيروزي بر هماوردي َتهم و دالور، نام خود را پوشيده مي

اند، شرمسار و اندوهگين نشوند و گذشته از آن، اعتبار خود را نيز از دست حريف شكست خورده
در نبرد، اعتقادي است كه مردم روزگار باستان بدان باور » پوشينام« اما وجه مهم ديگر دهندن

داشتندكه ميان نام، ذات و نيروهاي وجودي انسان پيوندي سخت استوار برقرار است، به نوعي كه 
توان يزي  مياند و از همين روي ،با دانستن نام واقعي كسي يا چاي يگانهگويي اين دو، مفهوم و بوده

تواند بود ؛ از اين رو نيز مي)22: 1377سركاراتي،: ك.ر(آن را در اختيار گرفت /بر او چيره شد و او
هنگام رجز، آشكارا دليل نشان دادن شجاعت و دليري خود  بهكه در آثار مورد بررسي ،پهلوانان، به

- از انجام آن عاجز بودند، براي نگاهكردند و تنها در برخي از نبردهايي كه ديگراننامشان را ياد مي
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 فراوان حسين ُكردكردند، اين حالت در داشت ارج و جايگاه ياران پهلوان، نام خود را پنهان مي
  . شودمشاهده مي

 كشيد درك فرستاد و بعد نعرهآن دالور، مانند شيري كه در گلّة روباه افتاده باشد، همه را به«
مسيح بگويي كه چي، مبادا بهاي مشعل: بعد گفت...م را بشويممشعل چي، آب بياور، دستكه اي 

-بعد از ساعتي ديد، روشنايي مشعل به. حسين نمد را بر سر خود كشيد...اينها را حسين كشته است

اينها را كه كشته است؟ : حسين كهمسيح رو نمود به... نفير خواب را بلند كرد. چهار سوق افتاد
سه ساعت از ... خبر ندارم: حسين گفت. ايتو كشته: مسيح گفت. ياآقاجان، خودت كشته: گفت

بيا نزد من بخواب؛ از ترس آنكه مبادا برود در چهارسوق : طلبيد] خود[مسيح را نزد . شب گذشت
فرياد «)  71: همان. ك. و نيز ر40-38: 1384حسين ُكرد،(» .ببرازخان را بكشد و مشهور شود

ام نريمان كه با ما مقابل شود، منم برهم زنندة كل ايران و توران كجاست رستم دستان و س: برآورد
ام و مبارز طلب ميدان آمدهو روم و هند و تركستان و قاتل تمام خداپرستان، حارث بن شريان، به

  )162: 1384شيروية نامدار،(» ... .كنممي

  بسيارخواري ) د
داشتي كه مخاطبان از ن بر پاية چشمپهلوان حماسه از منظر راوي، سراينده و كاتب آن، همچني

افزارش مخصوص و باالي او برز، اسبش شگفت،رزم.حماسه دارند، انساني معمولي و عادي نيست
تواند طبيعي و اند و از همين روي ،خوردن و آشاميدن او نيز نميآوردانش هولناكدشمنان و هم

چون يكي : هايي، بايد گفتنين ويژگيدر مورد چرايي و عّلت پيدايش چ. بسان ديگر مردمان باشد
، احتمال )9: 1372كدكني، شفيعي : ك.ر(است » خوارق عادات«از چهار ويژگي برجستة حماسه ،

طور كلّي، از اين خصوصيت ناشي شده باشد اما ماية بسيارخواري و پرنوشي پهلوان نيز بهدارد ، بن
 ياد كرد؛ نخست اينكه، شايد اين ويژگي توان از دو احتمال ديگر همدر كنار اين گمان، مي

هايي هاي بدوي باشد كه در مقايسه با رفتار سنجيدة شخصيتاي از كردار پهلوانان حماسهبازمانده
؛ ثانياً )284: 2006خالقي مطلق،: ك.ر(يابد  بيشتر و بهتر نمود ميبهمن و اسفنديار، رستممانند 
-دو ويژگي او ،يعني نيرومندي در نبرد و افراط در بزم و باده، ايزد ودايي، بغي است كه ايندرا/ايندره

و ) 73: 1376بويس،: ك.ر(اند گساري، را از خصوصيات مطلوب جنگجوي هند و ايراني دانسته
چون آذرخش يا گرز او، الگوي گرز اژدهاكش پهلوان در روايات حماسي است، دور نيست كه 
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ايندره، گاه صد و گاه سيصد . به او گرفته شده باشدبارگي پهلوان هم از اين خصوصيت مشاشكم
 و 28: 1384بهار،: ك.ر(نوشد خورد و به اندازة سه تا سي درياچه آب ميباره ميگاو را به يك

شيرويه ، حسين ُكرداين آيين و رسم پهلواني، بارها در جريان رويدادهاي روايت ). 469: 1375همو،
نماياند و ظاهراً هدفي جز افزودن بر شأن و  داستاني رخ مي و ديگر رواياتجمشيدملك و نامدار

  ).9-6: 1389آيدنلو،: ك.باره رنيز در اين(شكوه حماسي پهلوان ندارد 
ديد دوري را . حاضر كردند. اشاره كرد طعام بياوريد. ايمآقا جان ما گرسنه: حسين گفت    «

سير شدي؟ گفت :  مسيح گفت.يك دوري ديگر آوردند. خير: سير شدي؟ گفت: خورد، گفت
به ضرب «) 98:همان. ك. و نيز ر33: 1384حسين ُكرد،(» ...  .كشم واال سير نشدمخجالت مي

اي : گفت... خورد تا آنكه تمام گوشت آن شير را خوردكرد و ميچنگال، گوشت او را پاره مي
وسفند با دويست من شراب شاه مقرّر فرمود چند گشجاع. شاه نهار مرا بياور كه بسيار گرسنه هستم

  )250: 1384شيرويه نامدار،(» .در برابر اكوان بر زمين نهادند
  خواريآدم/خون) ه

از كشتن وران پس آيد كه قهرمانان يا جنگا برميانهاي حماسي جهان، چناز تعمق در روايت
كار دو نظر عّلت ايندر مورد . خوردنداي از بدن او را مينوشيدند و يا پارهدشمن، خون او را مي

  :وجود دارد
. دانستند نيروي فرد كشته شده را بخود انتقال دهند؛گويي خون را همان روح يا ناقل روح مي-1

  )96: 1387شميسا،(
: 1389آيدنلو،.(دهندكه از دشمن دارند، نشان مينفرتي راخواة و شدت خون با اين كردار،-2

18 (  
  .آوردان خود شوندار موجب ترس ديگر هم در بستر جنگ، با انجام اين ك-3
- كرداري طبيعي و برخاسته از نياز روزمره است و جزو عادات غذايي جنگاور محسوب مي-4

  .شود
چون شنيدم كه تو . اممنظرشاه آوردهمن نامه از سرهنگ شامي به: سوار گفتفيل    «

دعواي من با تو آن است كه : ار گفتسوفيل... ام تا تو را بكشم و خونت را بخورمخداپرستي، آمده
- چون شنيدم كه تو خداي ناديده را پرستش مي. امخون خداپرستان تشنهتو خداپرستي و من هم به
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  251، 196، 191، 80: 1384شيرويه نامدار،(» ... .كني، آمدم؛ تا خون تو را نريزم، برنخواهم گشت
  )115: 1384الممالك،نقيب. ك.و نيز ر
 

   اژدهاكشي) و
معناي ماري دهاك دارد، بههايي ديگر چون اژدر، اژدرها و اژيواژة اژدها كه در فارسي صورت

نام اژدها در اوستا، جزو . گويد» ثعبان«عظيم باشد با دهان فراخ و گشاده كه عرب آن را 
 در سنسكريت،» اهي«در اوستا و » اژي«. هاي اهريمني است ذكر شده است و از پديده8»خرفستران«

و گاهي با »روي شكم روندهبه«آورده شده؛يعني  9»اودروتهراس«معني مار است كه گاهي با صفت به
يكي از ) 290،289: 1388رستگارفسايي،. (يا چست و چابك» زود خزنده« يعني 10صفت خشوئو

 شود ورو ميمشخّصات اساطير آريايي، آن است كه پهلوان در يكي از ماجراهاي خود با اژدها روبه
: 1351بهار،. (هاي پهلواني درآمده استصورت جزيي از حماسهپردازد و اين امر، بهپيكار ميبه

ها و كاركردهاي اژدها جانوري است كه در اساطير و ادبيات ملل گوناگون ،تقريباً با ويژگي) 140
دنياي اژدها تجسدي از اصل شرّ، غاصب و محتكر آب، خداي زمين، سرور . مشابه وصف شده است

هاي پهلواني فارسي اژدها در داستان) 180: 1357هندرسن،.(هاستزيرزميني و نگهبان گنجينه
گيرد و چون اژدها موجودي اهريمني است، قهرمان همواره در برابر پهلواني خداپرست قرارمي
هد و در خواداند و براي كشتن اژدها از يزدان ياري ميداستان، آن را مانعي در برابر آمال خود مي

همين سرشت اساطيري و اهريمني اژدها، تا امروز در آثار ادب فارسي . گرددفرجام بر آن پيروز مي
گذشته از اژدها، . موجود و از رهرو اين سّنت است كه به روايت آثار مورد بررسي نيز راه يافته است

  .برندها را از بين ميشوند و آنرو ميقهرمانان آثار مورد بررسي، با حيواناتي عظيم نيز روبه
اگر چارة او را . اگر پهلواني بيا در چهار سوق، با اژدها جنگ كن! اي حسين: جارچي جار بزند«

. ميرزا حسين چراغ را روشن كرد. شودتهمتن از سوراخ نگاه كرد و ديد چيزي ديده نمي... نمودي
حسين، ميرزاحسين را فرستاد . غلتيدتهمتن نگاه كرد و نظرش افتاد بر اژدها كه بر روي زمين مي

ها را اژدها پوست. پوست آنها را پر از آهك نمودند و انداختند در ميان چهار سوق. چند گاو آورد
حسين (».حسين داخل چهار سوق شد و سرش را بريد.  مرتبه خود را بر زمين زددم كشيد و يكبه

كرد، مار و اژدها كه تا چشم كار ميهوش آمدند، بياباني ديدند چون به«) 206-205: 1384ُكرد،
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جانب اَرچه و شباهنگ اژدهاي قوي هيكلي رو به. كشيد آنها شعله ميتمام آتش از دهان. بود
... در اينجا باشيد تا من اژدها را مشاهده كنم: شباهنگ گفت«). 439: 1384شيرويه نامدار،(» ... .نهاد

هوشي داشت، آنچه داروي بي...رش به در رفتهيكلي به نظر درآورد كه هوش از ساژدهاي قوي
در ميان چشمه ريخت و آب چشمه را بست و در ميان نقب قرار گرفت  اما چون اژدها از كنار دريا 

درياچه آمد و آب دست آورده و خورده بود، تشنه شد، بهبرگشت و از آنجايي كه طعمة بسيار به
 كمينگاه بيرون آمد و خود را به اژدها رسانيد و با بابا از. درياچه را تمام خورد و مدهوش افتاد

  )436: 1384شيروية نامدار،(» ... .خنجر، شكم او را چاك كرد و بعد از آن، سرش را جدا كرد
  سوگندوفا به) ز

عنوان اصلي مذهبي، اخالقي، هاي بسيار دور، در جوامع هند و اروپايي، بهعهد و پيمان از گذشته
شكني، مرگ پهلوانان و ويراني سرزمين ها، پيماندر بسياري از نمونه. شده استاجتماعي شناخته مي

، حسين ُكرد در )42، 40: 1387پور،حسام. (افروزدهاي طوالني را برميدارد و جنگآنان را در پي
 نيز پهلوانان و جنگاوران بيش از هرچيز، به سوگند خود وفادارند حّتي جمشيدملك و نامدارشيرويه 

  .گر اين عهد را با دشمن خود ببندندا
شاهزاده ...شاهزاده كه قسم ياد كرد. پذيرمجان خودم كه هرچه بگويي، ميبه:شاهزاده گفت   «

شود، خان ،چون در عالم جوانمرد كم پيدا مياي رستم: كه اين سخنان را شنيد، فكري كرد و گفت
 و آيين و مردانگي قسم است كه جان و  ديناي جوان، به: خان گفترستم...من خاطرجمع نيستم

-نقيب(» .دارمكنم و از تو دست برنميگذارم و به تو خيانت نميمال و عزّت خود را به راه تو مي

  و 119، 88: 1384 ؛ شيرويه نامدار،126، 103، 101: همان. ك. و نيز ر21-20: 1384الممالك،
  ). 61- 58: 1384حسين ُكرد،

  عياري. 8-1-2
  مت و مژدگاني گرفتنغني) الف

-ملك و شيرويه نامدار، حسين ُكردتوجه موجود در هاي عياري پربسامد و جالبيكي از رسم

آوري ثروت و مال به جمع دست آوردن غنيمت است؛ عياران عالقة فراوانيبه، تالش برايجمشيد
  .دارند و شواهد موجود در اين آثار خود گواة بر اين نظر است

چه . من از لفظ مبارك شما گفت وگوي صد تومان شنيدم كه به من بدهيد: گفتفيروز     «
قتل ما حاال پول نداريم، وقتي كه خداپرستان را به: الوند گفت. داديد، بهتر بودشد؟ اگر او را هم مي
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: فيروز خنديد و گفت. دهموقت هزار تومان به تو ميكنيم؛آنرسانيديم، البتّه آنها را غارت مي
كنم به الت و منات و سومنات كه شما را از راهي ببرم وان، اگر هزار تومان بدهيد، قسم ياد ميپهل

، 132-131، 150:همان. ك.و نيز ر125: 1384شيرويه نامدار،(» ... . نشوندكه هيچ كدام آنها خبر
-تهروي هم گذاشحسين را برد در اتاقي ديگر و ديد صندوقچة جواهرات است كه به«) 346، 314

تر بود، برداشت و آورد، بر روي زرها گذاشت و يك صندوق كه جواهرش از همه درشت. اند
  )123: 1384حسين ُكرد،. (»بار هم بهيار برداشتكولهيك. محكم بست

  شبروي و كمنداندازي) ب
شود، دانم امشب چه مينمي. هاي ديگر تفاوت داردصداي طبل با شب: گفت] ببرازخان[    «

تيغ ... ببرازخان هر دو پا را بر زمين زد و در مقابل مسيح نعره كشيد... سلحة مرا بياوريدخورجين ا
. مسيح ،گرم جنگ بود كه ببرازخان از باال، سر خود را بلند كرد و ديد، نزديك است، صبح شود

ما . تيغ در غالف نمود و دست بر روي هم گذاشت و نعره كشيد كه اي مسيح، بيا دست مرا ببند
: ك. و نيزر35: 1384ُكرد،حسين(»... .شب، قلعة مرد است. كنيم، نه روزديم، شب جنگ ميمر

روي در بر كرد و با بچه برخاست و لباس شبدرويشدر ساعت«...).14،16،28،33،39،64:همان
- تا كنيزان نرفته: با خود گفت....رفت تا پشت در باغ رسيدندهمه جا مي. كنيزان از اتاق بيرون آمد

-در كمند را باز كرد و بر شاخة درخت انداخت و محكم گردانيد و دست را به. اند خود را برسانم

 و نيز 93-92: 1384شيروية نامدار،(» .كمند گرفت و باال رفت و از آن طرف سرازير گرديد
  ).18: 1384الممالك، و نقيب283، 136، 135، 110، 97:ك،همان.ر

  استفاده از داروي بيهوشي) ج
بندي كرد و پنجة عياري را بيرون آورد، سه مثقال دارو در ميان آن ناپاك، دست در جل «   

كشيدند، پنجه قرار داد و پنجه را گذاشت بر دماغ هر يكي و پف بر پنجه نمود تا وقتي نفس باال مي
 هوش كرد و نعره كشيد كه اكوداوران، پرده گليم راببرازخان همه را بي. در مغزشان جا كرد

در «...) 112، 110، 88، 75، 68، 23:همان. ك. و نيز ر17: 1384حسين ُكرد،(» .بياندازيد؛انداختند
بالين او نشست و پنجة عياري بيرون آورده ؛قدري دارو در پنجة عياري كرد و در پيش دماغ او باز 

د و شيرزاد عطسه ز. موقع نفس باال كشيدن، پف كرد كه در كاسة سر او جاي گرفت. داشت
» .فيروز را در پردة گليم عياري، محكم بست و بر دوش كشيد و از چادر بيرون آمد. بيهوش گرديد
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سفارش نيست و مهرة عياري، با قدري ضرور به: بخت گفتفرّخ«) 184: 1384شيروية نامدار،(
دانم كه اي؛ به من بده ؛ديگر كار نداشته باش كه خود ميشربتي كه به داروي بيهوشي آلوده كرده

  )276:همان: ك. و نيز ر154:همان(» .چه كنم
  پوشيمبدل) د

لشكر دشمن، تغيير وضع لباس، آرايش و ابي بهه ييكي از ترفندهاي عياران براي نفوذ و را
اين شيوه در مجموع آثار اين جريان ادبي، از جمله آثار مورد بررسي اين . هاي ظاهري استويژگي

  .رودكار ميپژوهش، فراوان به
ها برداشت و با لباس مبدل داخل شهر ببرازخان برخاست و بلدي را همراه با دو نفر از نوچه    «

حسين (» ... .ميدان چهارسوق آمدندنمودند كه از قضا بههاي شهر گردش ميدر كوچه. شدند
 چنان ديد شيرويه چون«...) 132، 127، 81، 73، 52، 38، 24-23: همان. ك. و نيز ر13: 1384ُكرد،

اي خواجه، پنهان كردن من صورتي : ناچار قبول كرد و فرموددارد، بهكه خواجه دست بر نمي
شايد .گزاري طويلة شما مشغول باشم    خدمتندارد؛ شما مرخص فرماييد تا بنده تغيير لباس دهم به

  ) 157، 31: 1384شيروية نامدار،(»... .غير اين چاره نداردكسي مرا نشناسد و اّلا به
  هاي ماوراييمايه بن-9

ها را در مايهاي از بنپهلواني منثور كه مجموعه- هاي حماسييكي از ساختارهاي بنيادين داستان
هاي ماورايي است كه از بسامد و تنوع زيادي برخوردار است، ها و گزارهخود گنجانده است، سازه

هاي حماسي اين دسته مايهاز فخامت و جزالت بناي رنگ تخيلي به آنها بخشيده و تا آنجا كه گونه
-اصل مهم آنجاست كه همة آثار اين حوزه، با كمي تسامح، به يك نسبت از بن. از آثار كاسته است

صورت مشترك هايي بررسي شده است كه بهمايهدر اين بخش،بن.اندهاي ماورايي استفاده كردهمايه
  .  و اصل تكرار و برانگيزندگي هستنددر همة آثار وجود داشته و منطبق بر د

  ديوان-9-1
انگيز است كه قهرمان هاي خارق عادت و ماورايي حماسه، وجود ديواني شگفتاز مضمون يكي

-ترين كردارهاي پهلواني حماسهكشتن ديوان، يكي از مرسوم.بردحماسه در نبردي، آنها از بين مي

در پهلوي ديو، . اي آشكاري داردنة اسطورهاي است كه پشتواديو، پديده. هاي ايراني است
 و در يوناني Deva/اين واژة كهن در سانسكريت، دِوا. Daeva/ بوده و در اوستايي دئِوDew/دو

هاي غربي، اين معناي نخستين واژه، خدا بوده و هنوز نيز در برخي از زبان. است Zeus/،زئوس
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هاي ايراني است كه اين واژه، معنايي وارونه  زبانمعناي خود را حفظ كرده است و تنها در فرهنگ و
اين وارونگي در معني، از آنجاست كه چون . كار برده شده استيافته است و در معني اهريمن به

 دين بهي يا مزديسني را در ايران آورد، آيين پيشين را كه آييني هندوايراني بود و آن را زرتشت
، دو تيره زرتشتنمايد كه در آيين پيش از چنان مي. فرجام آوردنامند، بهديوپرستي يا دوايسني مي

زرگ  خداي بزرتشت،گاه كه آن. اندشدهاسورگان يا اهورگان، گرامي داشته مياز خدايان، ديوان و
  . گمراهي ديگرگون ساختنيروهاي تباهي و خوار داشت و بهديوان راويگانه را اهورامزدا ناميد،

اي يگانه ،آنچنان در اعتقاد و باور آرياييان نفوذ پيدا كرد كه هر  و پرستش خدزرتشتآيين 
عنوان موجودي غير طبيعي، سهمگين از آن پس، ديو به.نمود عنصر بيگانه با اين آيين را نيز ديوسار 

مند است و پيكري زشت و تنومند و قدرتي شگفت آور تلّقي شده كه از نيروي جادو نيز بهرهو ترس
اشته باشيم كه حماسه در عين غيرطبيعي بودن، بايستي قابل باور و قبول نيز باشد؛ پس بةاد د. دارد

يابد؟ و حماسه راه مياي، مانند ديو كه امري فراتر از حد عادي است ،بهچگونه خرق عادتي اسطوره
راوي يا شاعر از چه طريقي در عين توصيف عنصري خارق عادت، هستي غيرطبيعي آن را براي ما 

  كند؟ يعي و قابل قبول ميطب
حماسه در پاسخ بايد گفت كه چنين حالتي، فرآيندي خودكار است كه در تبديل اسطوره به

زدايي، خردگرايي  يا تاريخي شدن اسطوره ياد دهد و از چنين فرآيندي با عنوان اسطورهروي مي
يك بخش . كنندمير دو بخشهاي موجود در حماسه را، از نگاهي فراگيبر اين پايه، پديده. كنندمي

ها، آنهاست كه با عقل و خرد آدمي سازگار و در جريان زندگي طبيعي آدميان روي از اين پديده
گرايانة رخدادها و بخش توان آن را تاريخ ناميد؛ تاريخ در معني گزارش بروني و واقعدهد ميمي

 ،گونهآيد؛ اين خرد و عقل ناساز ميهايي هستند كه صورت و الية بروني آنها، با سنجشدوم، پديده
غيرطبيعي هايي چند، اي حقيقي كه در پس اليهناميم؛يعني پديدههمان است كه آن را اسطوره مي

ها و رخدادهاي شگرف و غير قابل قبول، زدايي ،همين پديدهدر طي فرآيند اسطوره. دنمايمي
. ك.ر(شود شان كاسته ميگفتييابند و يا دست كم از شگرفي و شنمودي خردپسندانه مي

عنوان مثال، راوي يا شاعر از رهرو چنين وضعيتي است كه  پيش از ؛ به)32-23: 1384كزّازي،
كسي كو ندارد ز /فهماند كه تو مر ديو را مردم بد شناس او ميمواجهة خواننده يا مخاطب با ديو، به

توانيم در ديوان زدايي را ميز روند اسطورهاي برجسته انمونه) 4/140: 1388فردوسي،. (يزدان سپاس
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مازندران مشاهده كنيم؛ اين مازنيان كهن كه خرق عادتي در حماسة فردوسي هستند، هنوز در پس 
هايي انساني برخوردار اند، از رفتارها و ويژگياي خود را حفظ كردهپوشش نام ديو، هويت اسطوره

مند وار دارند، از پوششي انساني بهره كرداري آدميهستند، با آدميان سخن مي گويند و آداب و
 نام دارد؛ ديوي است كه ديو سپيدسرور و ساالر اين ديوان، . هستند و در مسكني ابتدايي ساكن اند

فام و مويي همرنگ شير دارد؛ آنچنان ستبر و تنومند زيد و رويي تيرهدر غاري فراخ و تاريك مي
جنگد و كاله آهنين دارد و يك اين ديو شگرف، همچون آدميان ميماند لكوهي سياه مياست كه به

تواند از نگاة، اوج ويژگي خرق عادت اين ديو كه مي. گويد، با خويشتن سخن ميرستماز ترس 
 باشد، چنان در نزد مخاطبان و مردمان عصرهاي پيشين مقبول و شاهنامهاي راستين چون حماسه

 شاهنامهآفرينان پسين نيز براي آنكه بتوانند اثري در حد و مقام هطبيعي انگاشته شده است كه  حماس
ماية ماورايي ديو را در داشته باشند، يا دست كم ارج و ارز مردمان دورة خود را جذب كنند، بن

  . اندروايت داستاني خود جاي داده
ت آدمي گرند و از خوردن گوشرو و حيلهدار، زشتمطابق روايات، ديوان موجوداتي شاخ

كار هستند و از نيروي عظيمي برخوردارند، تغيير دل و ستماينان اغلب سنگ. گردان نيستندروي
هاي صورتهاي داستاني، بهدست هستند و در روايتدهند، در انواع فسونگري چيرهشكل مي

يمن در  اهر بارادفت مهيديو گادر ادبيات فارسي،. كننديجاد ميدلخواه در مي آيند و حوادثي ا
مفهوم غول و عفريت و موجودات  در فرهنگ اسالمي و زماني، بهشيطانمعني انديشة ايراني و گاه به

 و شيرويه نامدارها، از جمله است كه در بيشتر روايت) 373،372،371: 1386ياحقّي،. ك.ر(خيالي 
اند، تي سوار كردههايي را كه بر تنة درخآنها سنگ آسيا يا صخره.  تجلّي يافته است،ملك جمشيد

: ك.ر. (شوداند، باطل ميبرند و با كشته شدن آنها سحرهايي كه كردهكار ميجاي سالح بهبه
 شده و ايران عربي دارد، وارد - در دورة اسالمي، غول كه خاستگاه سامي) 132: 1350سن،كريستن

سي هستند كه در زواياي هاي مشترك آثار مورد بررمايهديوان يكي از نقش. با ديو درآميخته است
  .مختلف داستان، نقشي پويا دارند

نظر درآوردند كه تمام با دار شمشادهاي گران و ديو بهقدر هزار نرّهدر آن طرف كوه، به«
بدان و آگاه باش كه پادشاه را نام عالوه است : آن ديو گفت... استخوان پشت نهنگ ايستاده بودند

آنها داخل بارگاه شدند . عالوه فرمود كه ايشان را داخل كردند... و فرمانفرماي ممالك قاف است
هايش مانند دو چنار و نظر كردند و چشم ايشان بر ديو مهيبي افتاد كه پنجاه ذرع، قد او بود و شاخ
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) 417- 415، 402، 369، 249. ك. و نيز ر336: 1384شيروية نامدار،(»... .از كاسه سر بدر رفته
ديوي منزل گرفته كه نام  بدان كه چند سال است در اين كوه سرانديب نرّهاي جوان،: پيرمرد گفت«

-كشت و خانهگرفت و ميآمد و مردم اين شهر را ميديو است و همه روزه از كوه به زير مياو برق

: 1384الممالك،نقيب(» بردكرد و در هر خانه كه پسر و دختر خوبي بود ميهاي مردم را خراب مي
اي نمودار شد با قد چون ميل منار و بازوهاي چون شاخة زادهديو حراماز ميان ابر نرّه«). 115- 114

چنار و دو شاخ از كاسة سر بدر رفته و زنگ طاليي بر ميان شاخ و زنگ طالي ديگري به گردن 
» ...دار شمشاد گراني در دست داشت با سه سنگ بر سرش مانند يك لخته كوه بر زمين رسيد. بسته

  ). 91ن،هما(
   پريان-9-2

پري ) 5: 1350سركاراتي،. (است» وجود آوردن و زاييدنبه«معني  و بهPer/لغت پري از ريشة ِپر
عالمي غيرمرئي است كه با جمال خود ،انسان را در اساطير، موجودي لطيف، بسيار زيبا و متعّلق به

 مزديسناهريمن مأمورند تا پيروان ، پريان جنس مؤّنث ، جادو هستند كه از طرف ااوستا در. فريبدمي
كنند و شوند و آنها را افسون ميباختة پهلوانان ميپريان دل) 1:همان.(را از راه راست، منحرف كنند

 و شاهنامهپري در هاي مربوط به اشارهاز مجموعه) 18:همان. (با آبستني و زايش سروكار دارند
-ها و داستانو افسانه) 87- 63: 1388آيدنلو،. ك.ر(هاي حماسي منظوم و منثور فارسي ديگرروايت

- بهزرتشتيآيد كه در ايران دورة اسالمي، پري برخالف باور پيروان آيين هاي شفاهي، چنين برمي
-صورت زن اَثيري بسيار زيبا پنداشته شده است كه از نيكويي و حتّي فرّ برخوردار است؛ حتّي گاة به

)  15: 1380قنبري جلودار،. (گيرد، مقابل ديو و اهريمن قرار ميمردمان و زيباييسبب سودرساني به
-ترين ويژگي پريان،در پيوند با نقش آميزش آنها با شاهان و پهلوانان و باروري و جمال دلمهم

در اين دسته . رو هستيمهاي داستاني بارها با چنين تصويرهايي روبهفريبشان بوده است؛در اين روايت
يكي . كنندسار، چاه، جنگل و بيشه زندگي ميان معموالً در آب، كنار دريا، چشمهها، پرياز روايت

گور يا (ربايي از پهلوانان يا پادشاهان، پيكرينگي در قالب نخجير هاي متداول پريان براي دلاز شيوه
اه پري يا جايگو يا فرستادن يكي از اين جانوران براي راهنمايي شاهزاده يا پهلوان مورد نظر، به) آهو

  . اي از پري در آن وجود داردمكاني است كه نشانه
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لشكر ديو و ) شاه پريان(سرافرازشاه . اما ديوان خبر آوردند، عالوه در فالن مكان رسيده است«
ساالر در آن وقت، از جانب پريان، الچك سپه...پري را برداشت و در برابر اردوي عالوه فرود آمد

لشكرت را بردار و برو كه . كشتن مدهديوان را بهاي عالوه، عبث نره:  زدو نعره... ميدان آمدبه
زاد شود كه پريزاد و تو ديو هستي؛ چگونه ميسرافرازشاه، دختر به تو نخواهد داد  زيرا كه او پري

اي جوان، بدان و آگاه : دختر گفت«) 341-340: 1384شيرويه نامدار،.(» عقد ديو درآورندرا به
ديو مرا ديد و عاشق شاه پري هستم و افغانآراي پري است و دختر شهبالام من، جهانباش كه ن

-نقيب. (»جمالم شد و پيش پدرم آمد و مرا خواستگاري كرد؛ پدرم او را دشنام داد و بيرون كرد

-زاد از در درآمدند و در جلو ايشان ،دختر ماهناگاه جمعي دختران پري«) 95: 1384الممالك،

آراي پري، چون گردش درآوردند كه جهانمجلس را گرم كردند و جام به....خل شدپيكري دا
  )179-178:همان(» .آفتاب تابان و سروخرامان، از در داخل گرديد

  جادو. 9-3
زيسته و براي هر پديدة ها ميجادو، بازماندة دوراني است كه انسان در جهاني سرشاز از ناشناخته

اورايي و آسماني قايل بوده كه عنصر شگفتي و ترس در مركز آن، طبيعي ناشناخته، آبشخوري م
 بيشتر، را گيتي هايپديده ميان ومعماگونة پيچيده نظام ابتدايي، انسان. نقشي محوري داشته است

 تا آيدمي كاربه را كارانوافسون جادوگران كه است دو بنياد همين و دادهمي قرار بنياد دو برهمين
انسان دورة آغازين،  كه چرا .رساند آرزوهايشان ياري و هاخواستهبه رسيدن در را بدوي هايانسان
 يا نيرو دنبالِبه خويش، ناداني اثر بر همچنين و طبيعت، نيروهاي برابر در خود ترس بر غلبه براي

-به رساند و ياري طبيعت، هراسناك و سهمگين هايتوانايي برابر در را تاوي گشتهمي نيروهايي
 ترسان، و هراسناك چنين را وي كه گرفتهنشأت مي طبيعت رازناكي از ،وي ناداني اين استي،ر

آورد  زيرا بدان جا ميانسان ابتدايي ،آيين جادويي را به. است راندهمي ناكارآمد جادوي نيروهايبه
-كار مية آن بهسودمندي آن معتقد بود و نظريات پزشكي ابتدايي خود را نيز بر پايايمان داشت و به

شدند، هنر درمان كردن نيز بدانان اي پديدار ميبست؛ از اين روي، هرجا كه جادوگران حرفه
وجوي قدرت آميختگي روحانيت، پزشكي، جادو و مشاغل مربوط به اينها، و جست. شدمنحصر مي

  . برتر در ميان اقوام ابتدايي، از همين طريق صورت پذيرفته است
 با گيتي و رخدادهاي هاپديده پيوند چگونگي يعني زمينه، اين در بدوي نانسا بينيجهان

نيرويي شگرف كه در طبيعت، قدرت تصرّف دارد؛ شيء يا موجودي . نهاد نام بايد جادو همديگر را
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هايي كه توان محافظت از افراد كه عمل و كرداري غير و يا فرا انساني دارد و گفتارها، وردها و نقش
ها، اجسام و انبها يا آسيب رساندن به آنها را دارد؛ نيرويي كه قدرت تبديل صورت انسانو اشياء گر
،از كاركردهاي گوناگوني است كه همه، تحت عنوان كلّي ... غير صورت اصلي دارد واشياء را به

-زند، جادو ناميده ميشوند و شخص يا موجودي كه چنين كرداري از او سر ميجادو شناخته مي

نيز بدان افزوده شده » گر«برنامي كه در متون پسين يا امروزي، پساوند پرداختگي و شغلي شود؛ 
-هاي داستاني منظوم و منثور فارسي، جادو در دو محور خود را نشان ميدر بازخواني روايت. است

وجود آمده و ياريگر دهد؛ محور نخستين كه در يك عصر بدوي و شمني، با بينشي جادومركز به
م است و فضاي چنين محوري، سراسر خيالي و آرماني است و از گذشته تا امروز، بيشتر در مرد

ادبيات شفاهي و مردمي شكل گرفته است ، هرچند صورت منثور آن نيز وجود دارد و در ادب غربي 
ر جهان نويني است كه دبرند؛ محور دوم آن، مربوط بهوپري نام ميهاي جنّاز آن با عنوان داستان

وجود  مركز جادو بلكه انسان در مركز هستي قرار دارد؛ عصر جديدي كه در آن، بينشي مردمآن نه
آيد و انسان در شمار ميتنها ياريگر نيست بلكه مخرّب و اهريمني نيز بهدارد و جادو و جادوگر نه

هاي داستاني در روايتاين دو محور، . پردازدمبارزه با آن ميبهتقابل با آن قرار گرفته است و حّتي
عنوان مثال، هايي را پديد آورده كه شايد تا كنون چندان بدان آگاه نبوديم؛ بهمنثور فارسي، تفاوت

هاي ايراني داشته است، به پژوهشگري پس از بررسي مفيدي كه از كاركرد سحر و جادو در افسانه
ي و مافوق انساني، در قالب اشخاص و ها، نيروهاي جادويرسد كه در اين افسانهاين نتيجة كّلي مي

-شوند كه قهرمان داستان ،در جريان حوادث و رخدادهاي روايت با آن رويارو مياشيايي پديدارمي

گيرد شود و آنها را در اختيار ميمند ميهاي گوناگوني از اين ابزار و نيروها بهرهگردد و با شيوه
 بسياري را هيهاي شفاها و داستانن آنكه روايتچنين برداشتي،در عي). 162: 1388خديش،: ك.ر(

گير و شايع ندارد و در بسياري از ديگر انواع كه صورت مكتوب يافته و گيرد، كاربردي همهدر برمي
هاي داستاني، در اين قبيل روايت. حتّي گزارة جادو در آنها بسيار پركاربرد است، مصداقي ندارد

گيرند بلكه بر جادوان تنها از نيروهاي جادويي بهره نمي رفع موانع، نهپهلوانان و قهرمانان داستان براي
  . كنندنيز با تكيه بر زور بازو يا كارداني و توانايي ذهني خود غلبه مي

شوند هاي مختلف روايت ظاهر مي جداي از سه گروه جادوگر كه در بخش،سمك عياردر 
 و شاگردانش، صيحانه. هاي جادوگري وجود دارندها نيز دايهدخت،عموماً براي مراقبت از شاه
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دليل ، سه گروه از جادوگراني هستند كه ديگر شاهان بهملكه و دخترش، تيغو و دادسپه و قادسه
كنند ولي در هر بار، ، از آنها درخواست ياري ميروزفرّخ و خورشيدشاهشان در مقابله با ناتواني

در اين روايت داستاني، . كندمي دهد و سر از تنشان جدا ميتنهايي آنها را شكست ، بهسمك عيار
نيروي جادوان تنها بر شاهزادگان صاحب فرّ كارگر نيست كه با تكيه بر زور بازو و نبرد، آنها را از 

شوند اما گروه ديگري نيز برند ولي بسياري از ديگر سپاهيان ،بر اثر جادوي اينان كشته ميبين مي
 تكيه بر هوش و نيرنگ و پوشي و كاربرد بيهوشانه و ياهاي عياري ،مانند مبدلهستند كه با شگرد

- 154: 1379مختاري،. ك.باره رنيز در اين.( شوندنظيرشان، موّفق به شكست جادوان ميبيشجاعت 
  )33- 9: 1386 و خالقي مطلق، 250- 231: 1390 و اَتوني،158

ها در همة ترين سازه و جادوان را نيز يكي از مهمماية ماورايي جادواغراق نيست اگر در بن    
هاي تنها تفاوتي كه اين سازه در نوع منظوم و منثور داستان.  پهلواني بدانيم-هاي حماسيروايت

در متون . آوران و پهلوانان است پهلواني دارد، چگونگي رويارويي جادوگران با جنگ- حماسي
اي در رويدادها زمينه پيشتيف جادوگري ناگهاني و بدون هيچ، مو...)نامهگرشاسپ، شاهنامه(منظوم 

-گزارهاندكه بسامد زياد چنينسرايان از اين رمز آگاه بودهوارد شده و بسامدي كم دارد زيرا حماسه

هاي  داستاني منثور مورد بررسي، كاهد اما در روايتاي، از جزالت و فخامت سبك حماسي مي
تنها زماني است كه دشمن عاجز و ناتوان شده است و توان و توشة پيكار وجود جادو و جادوگران، 

جادوگري، فّني است كه . شوندندارد؛ در اين زمان، جادوان بارها در جبهة مخالف حقّ ظاهر مي
هاي طوالني را طي كند و در خواهد درآيد، مسافتشكل هر جانوري كه ميتواند بهدانندة آن مي
ها، حرام است و البتّه جادوگري در اين داستان. آوري را به كار ببردگفتهاي شپيكار، سالح

  .روي، از نام بزرگ يزدان بيمناك است جادوگر، گناهكار و راندة درگاه خداوندي است و از اين
اما ورورة جادو، تا لشكر الماس رسيد، افسوني خواند و بر جانب الماس دميد كه الماس، «

 و نيز 424، 419: 1384شيروية نامدار،(» .ه، او را برداشت و بر هوا بلند گرديدمدهوش افتاد و ورور
  )134-133: 1384الممالك،نقيب. ك.ر

  گويي و اخترنگريپيش. 9-4
-هاي حماسي است و از ميان انواع آن، پيشگشايي داستانبيني،شگردي عام در گرهاصوالً پيش

خوردار بوده است و معموالً جزييات رويدادها را نيز در گويي اخترشناسان همواره از دّقت بيشتري بر
بيني اخترشناسان در شكل گرفتن رويدادهاي حماسه، براي نماياندن اهميت پيش. گرفته است برمي
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اند و گماردهكار ميشويم كه همة شاهان ايران زمين، در دربار خويش، اخترشناساني را بهيادآور مي
: 1376 و نيز شميسا،550،551: 1383سرّامي،: ك.ر( نيز رايج بوده است اين سّنت، بعد از اسالم

 پهلواني، از اخترشناساني فراوان سخن آورده شده زيرا اوالً، -هاي حماسيدر اغلب داستان). 249
فضاي داستان در محيطي اشرافي است و ثانياً، نويسنده براي توجيه رويدادها به اخترشناسي دست 

  .دهد قضا و قدر فراوان چهره نشان مي،شاهنامه ين آثار، همانندزند چراكه درامي
-اي جوان، من در علم نجوم و اسطرالب مهارت دارم و چنان ديده: خجند وزير عرض كرد    «

در اول، زحمت زياد به او برسد و بعد، . اي در اين واليت يمن بيايدام كه از كشور روم، شهزاده
هاي ديگر را مسّخر گرداند و تمامي جنّ و ديو پري ، به مام واليتچنان شود كه اين واليت و ت

بندگي او گزارند و او، همه را خداپرست نمايد و خداوند عالم، فرزندهاي فرمان او درآيند و سر به
شيروية (» .دانم كه شاهزاده توييچند به او كرامت فرمايد كه قوت بازوي او باشند و حال، يقين مي

  ) 106: 1384الممالك، و نيز نقيب66، 58-57: 1384نامدار،
  هاي عاشقانه مايه بن-10

ها ، شود و اين دسته از كنشهاي عشق و افكار غنايي بسيار ديده ميجهان، نشانهدر آثار حماسي 
گونه كتب را رونق، شكوه و جاللي خاص بخشيده است زيرا در آنها، تناوري و دالوري پهلوانان اين

همان درجه از آميزند و از آن ميان، عشق به و لطافت زنان و عواطف رقيق، به هم درميو زيبايي
نقطة  ).244: 1384صفا،: ك.ر(آزمايي پهلواني و رزمشود كه طنطنه و شكوه قوت آشكار مي

، عشق است زيرا )- حسين ُكرد شبستريجز از - (پهلواني منثور- هاي حماسيآغازين اغلب داستان
افتد، با ديدن در اثر يك سلسله حوادث كه معموالً در خواب يا حالت بيداري اتّفاق ميشاهزادگان 

دست آوردن وي  بر مي آيند و در اين نقش رخ يار يا با شنيدن اوصاف و كماالت وي، در صدد به
  ها و غلبه بر رقيبان و دشمنان خود، بهراه، پس از رفتن سفرهاي طوالني و پشت سر گذاشتن آزمون

خود محلّ تحقيق است گونه آثار،هاي پيوند در اينسبكها و كه البتّه گونهرسند ميكام
  :مايه عبارتند ازهاي اين بنترين مضمونباري مهم) 1389جعفرپور،:ك.ر(

  هاي دلباختگيگونه. 10-1
 عاشق شدن - 2 عاشق شدن از راه گوش، -1: گيردطور كلّي، بروز عشق از دو راه صورت ميبه

 پهلواني فارسي كه در دوران -هاي حماسيهاي رايج در داستانيكي از موتيف:ز راه ديدن تصويرا
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ترين مأخذي قديم. پيش از اسالم نيز زبانزد بوده است، عاشق شدن از راه رؤيت تصوير معشوق است
 اسدي توسي است كه در آن، نامةگرشاسبشود،كه درآن، عاشق شدن با ديدن تصوير مطرح مي

 26بيت: 1354اسدي طوسي،: ك.ر(شود تر شاه زابلستان، با ديدن تصوير جمشيد، عاشق او ميدخ
هاي ايران باستان ترين روايتو اين امري بدية است كه داستان گرشاسب، از كهن) بعدبه

همچنين است در شاهنامه؛ كتايون شبي در خواب ديد كه مردان شهر جمع شدند و در آن .است
در همين روزها، قيصر . گل را گرفتب، دسته گلي به او داد و كتايون هم دسته ميان، مردي غري

وقتي چشم . تماشاي مراسم رفت، بههمراه مرد دهقانبزرگان را دعوت كرد و گشتاسپ هم، به
: 1388فردوسي، (باخته بود گشتاسپ افتاد، همان را يافت كه در خواب ديده بود و بدو دلكتايون به

 نيز چنين جمشيدملك و شيرويه نامدارهاي هاست كه در روايتمايهاز رهرو همين نقش). 6/22-23
  .شودهايي مشاهده ميانواع و گونه

اي افتاد كه آويزان خواست داخل شهر شود، ناگاه چشمش در پشت طاق دروازه بر پرده    «
 از ن و جمال كهچون خوب نگاه كرد، تصوير آفتاب جمال دختري را ديد در نهايت حس. است

كند ، در شمايل و قد و تركيب و حسن و جايي كه غروب ميكند تا بهميجايي كه آفتاب طلوع 
خانة ابروان مجرّد نگاه كردن، هزار تير از كمانبه...جمال، در زير آسمان كبود عديل و نظير نداشت

، صد دل عاشق و چشم جستن كرد و تا پر و سرخي بر جگرش قرار گرفت،به يك دل نهآن شوخ
: 1384شيروية نامدار،: ك. و نيز ر90 ، 17-16: 1384الممالك،نقيب(» .مايل آن تصوير گرديد

248 -249 ،265(  
  هاي ازدواجآزمون. 10-2

هاي پرتكرار ازدواج، مراسم يا سّنت آزمودن خواستگاران در جوامع و قبايل كهن، يكي از آيين
هاي مختلف، خردمندي و اغلب زور و مردي خود او، به شيوهاست؛ به اين معنا كه پدر دختر و يا 

آمد، به دامادي يا ها برميآزمون/ سنجيدند و هر كس را كه از عهدة آزمون جوانان را مي/جوان
تر از آن، مطابقِ  ها، اطمينان از شايستگي خواستگار و مهم منظور از اين آزمون. گزيدندهمسري برمي
هاي   ازدواج با دختر شاه، سبب پادشاهي داماد خواهد شد، تأييد تواناييساالرانه كهاين باور زن

در مواردي نيز كه پدر با ازدواج دخترش مخالف بوده، با گذاشتن . شهريار آينده بوده است
خواسته است خواستگار را ناكام بگذارد و از  عمد مي هاي خطرناك، به هاي دشوار و آزمون شرط

هاي ايران، سّنت آزمون ازدواج  بر پاية روايات و افسانه). 2: 1387يدنلو،آ: ك.ر(دست او رها شود 
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بانو و جنگجو باشد، شرط و آزمون ازدواج، برتري بر دختر اگر دختر، پهلوان: به دو گونه بوده است
نشين و درباري باشد، پدر دختر با قرار دادن  در ميدان نبرد يا زورآزمايي است و اگر دختر، پرده

هاي ازدواج موجود آزمون). 3: 1389همان،: ك.ر(آزمايد  هايي ،خواستگار را مي و آزمونها شرط
هاي پهلواني منثور تاريخ ادب فارسي،در بستر اجتماعي، برخاسته از سّنت- هاي حماسيدر داستان

هايي سعي  فرهنگي، با ارائة چنين آزمون- زمينة اجتماعي.  پهلواني ايران و جهان است- حماسي
كند لياقت و شايستگي شاهزاده و قهرمان داستان را در جهت برقراري پيوند با شاهدخت توجيه  مي

هاي شاهي، درصدد ازدواج با شاهدخت اصطالح خاندان ها، طبقة خاص و بهدر اين آزمون. كند
هاي آزمون) 8-6: 1389جعفرپور،: ك.ر(آيند و بعد اجتماعي نيز با اين سّنت هماهنگ است  برمي

دليل بسامد باال و ايجاد برانگيزندگي در مخاطب خود،  پهلواني فارسي، به-دواج در آثار حماسياز
  . هستنداند و محلّ تحقيقاي ثابت در اين آثار تبديل شدهبه گزاره
چندي نگذشت كه آوازة حسن و جمال اين دختر در تمام هندوستان پيچيد و از هزار     «

: پادشاه گفت. ا دولت و جواهر و سپاه آمدند و خواستگاري كردندواليت ،پادشاهان و بزرگان ب
 هر كس در اين باغ و حمام بلور رفت و پسر من، ملك. شيربهاي دختر من، جواهر و دولت نيست

 و نيز 102-101 ، 41: 1384الممالك،نقيب(» .فريدون ،را نجات داد و آورد، دختر من مال اوست
  ) 254، 824: 1384شيروية نامدار،. ك.ر

  هاي عاشقانهبزم. 10-3
-پهلواني فارسي وجود دارد و آن، برپايي بزم به-هاي حماسياي قالبي، در سراسر روايتگزاره

 تصويرهاي اشرافي هنگام ديدار معشوق و يا پس از شكست دشمنان است و اين مضمون، از جمله
نيز  جمشيدملكو وية نامدار شير، حسين ُكردهاي كالسيك فارسي است كه در موجود در داستان

  .اين فضا، بسيار كارا افتاده است
هاي الوان به هم بعد برخاستند و رفتند تا به وسط گلستان رسيدند و در آنجا، از هر نوع گل...   «

عذار فرمود كه باالي مهتابي را فرش ملوكانه گستردند و به صحبت مشغول شدند سيمين. رسيدمي
ردش درآمد و سر حريفان از بادة ناب گرم شد، شاهزاده رو به ساقي كرد و گاما پياله چون به

  ) 163: 1384الممالك، نقيب:ك. و نيز ر98 ،105: 1384شيروية نامدار،(» :.. .فرمود
  سفر. 10-4
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روايم، سفر پهلوانان و شاهزادگان براي يافتن   حماسي با آن روبه هايي كه در سبكيكي از اصل
اند و يا آنكه دشمنان  وصف آن را شنيده و يا اّتفاقي، بر اثر رويدادي او را ديدههمسري است كه يا

معموالً آنان كه . رودجستجوي وي مياند و شاهزاده بهاش جدا ساختهو رقيبان، شاهزاده را از معشوقه
نان روند، قهرمانان آثار هستند و حوادث داستان، حول محور شخصيت آمرزي ميبه اين سفر برون

  .  دهدروي مي
طلسم گير، نامزد تو، را يك ساعت قبل از اين برد بهديو دخترم ماه عالمكه برادر افغانبدان    «
شاهزاده از شنيدن اين سخن، زرد شد و آتش بر دلش افتاد و .برخيا، وزير حضرت سليمانبنآصف

لسم آصف كجاست؟ پادشاه ط: نزديك بود جان تسليم كند  ولي از شرم، خودداري نمود و پرسيد
خواهم بروم و اين خار را هم از پيش پاي هنديان مي: كني؟ شاهزاده گفتخواة چهفرزند، مي: گفت

طلسم : خان را هم بوسيد و پرسيدشاهزاده، روي رستم... بردارم و ملكة آفاق را نجات دهم و بياورم
شاهزاده . شهر سرانديب استدر كوه سرانديب، نزديك : خان گفتآصف كدام طرف است؟ رستم

جا آورد و از مركب پياده شاهزاده خوشحال گرديد و شكر خدا به... پيكر سوار گرديدبر مركب كوه
مرا هم در كشتي جا بده و همراه تجار : شد و نزد ناخداي كشتي رفت و مشت زري به او داد و گفت

، 303، 302: 1384شيرويه نامدار،. ك.  و نيز ر106-101: 1384الممالك،نقيب(» .به سرانديب ببر
304(  

  هاي دينيمايهبن-11
هاي منثور آن زمان كه توانايي و عقل آدمي ، توان و توشة گشايش سخن اينكه در داستانكوتاه

كارهاي خود را ندارد، روي به طلب امداد و گشايش الهي دارد و گاه ،با راهنمايي و كمك 
شوند و يا افرادي نشينان ناميده ميپيران، اوليا، زاهدان و گوشهاشخاصي كه معموالً در اين آثار، 

يابند و  كه تقريباً شخصيتي ثابت و شناخته شده در اين آثار است ، به مطلوب دست ميخضرچون 
رسانند؛ العاده، قهرمانان و پهلوانان را مدد ميگويي و انجام كاري خارقاينان نيز با اعمالي چون پيش

ها و وجود تحّقق خواب. شودمايه، با دعا نمايانده ميست كه لحظة آغازين وقوع اين بنمعمول آن ا
هاي ديني، در سير تكوين نفوذ و رواج گزاره. مايه استداروهايي خاص، از ديگر نمودهاي اين بن

-يمايه بيشتر خود را مهاي پهلواني منثور، شكلي صعودي دارد و درآثار متاّخر، اين نقشداستان
-پرست روبهاي كه در بستر نبردها نيز با دو جبهة مسلمان و كافر، خداپرست و شيطانگونهنماياند، به

  .روايم
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  نبردهاي مذهبي. 11-1
، جمشيدملك و شيروية نامدار، حسين ُكردگزارة رويارويي لشكريان و پهلوانان در 

، پهلوانان و سپاهيان، به دو دستة سازد و پيرو چنين اصليهمواره در فضايي ديني خود را آشكار مي
شوند و پيروزي پرست، لشكريان اسالم و سپاه كفر تقسيم ميبت/سنّي و شيعه، خداپرست و شيطان

دانند و بارها، اشخاصي با آزمون و محك نبرد، به خود و را نشاني از بر حق بودن مذهب خود مي
  .يابندآيين اسالم تشرّف مي

مرا نظركردة آل عثمان . داني ،داني؛ اگر نداني، بگويم تا بدانياگر : ببرازخان گفت    «
مرا خاك پاي : دالور نام تو چيست؟ گفت: رو كرد به مسيح و گفت. گويندببرازخان خطايي، مي

- بند تبريزي ميعباس، مسيح دكمهطالب، شاههزار و صد و بيست نفر نوچة فرزندزادة علي بن ابي

عباس را و هزار و نهصد و بيست نفر نوچة ايم سر تو و سر شاه خطا آمدهاي مسيح، ما از... گويند
 و شيروية 113:همان: ك.  و نيز ر35: 1384حسين ُكرد،(» .عباس را ببريم و نزد شاه جهان ببريمشاه

  )393، 254، 187، 318، 128-127: 1384نامدار،
  حضور اوليا و زاهدان. 11-2

 آخر باغ برويد؛ پيرزني نوراني نشسته است، سالم كنيد و لوح را با چون داخل باغ ُشديد، به    «
: ك. و نيز ر439: 1384شيرويه نامدار،(» .چه بگويد بشنويدانگشتر و خنجر به او بدهيد و آن

  ). 319، 437:همان
  رؤياي صادقه. 11-3

واب و رؤيا اي كه آدمي از ديرباز در باب آن انديشيده، خهاي شگفت و پيچيدهيكي از پديده
مفهوم و معني نيست اما معاني بيند، بيصوري كه آدمي در حالت خواب و ناخودآگاهي مي. است

يكي از . آنها، همان معاني و مفاةمي نيست كه در حالت بيداري، اين صور بر آنها داللت دارند
د همين توجهي شده، شايهاي مهمي كه در درك چارچوب كلّي آثار ادبي ، به آن بيمضمون

هاي اخباردهنده است كه در فرآيند مضمون باشد؛ البّته منظور نگارندگان در اين بررسي، خواب
دليل گستردگي و افتد اما بهگيري رويدادها، چندين بار در آثار مورد بررسي اتّفاق ميشكل

رخدادهاي باور بر آن بوده است كه . شودپراكندگي اين مضمون مكرّر، نقش آن ناديده گرفته مي
اي رمزي باز شيوهبهبايست روي دهند، در رؤيااي دور يا نزديك ميسترگ و تاريخي كه در آينده
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اي امروز، وجود دارد و راويان همين باور، در گذشته و تا اندازه) 79: 1387كزّازي،: ك.ر. (تابندمي
هاي ند زيرا خواباخوبي مّطلع بودهاين آثار، از ويژگي شگرف و آييني خواب و رؤيا به

هاي داستاني را در آن قسمت خاص از داستان، از امور غيرقابل احتراز آگاه اخباردهنده، شخصيت
رسانند؛ جزييات و اطّالعاتي كه كسب آنها، جز از اي معين به او ميكنند يا اطّالعاتي را در نقطهمي

  .راه خواب ناممكن است
-هوش گرديد و در عالم بيهوشي، لمعة نوري بهري كرد كه بيبعد از آن، آن قدر گريه و زا    «

ما تو را نظر . خاطر جمع دار: آن حضرت فرمود... نظرش درآمد كه تمام آن خانه را منور گردانيد
ضرب شمشير، قلم كني و عالم را از كفر خالي گرداني اما بايد كه از كرديم كه تمام جادويان را به

- خضر عليه.  نمايندة گمراهانمنم راه: آن حضرت فرمود...غرور نشويذكر خدا غافل نباشي و م

... شاهزاده چون از خواب بيدار شد، كاغذي در دست خود ديد. السالم، اين را بگفت و غايب شد
  )437، 319، 295، 210: همان: ك.  و نيز ر202: 1384شيرويه نامدار،(» .

  دعا و اجابت آن/ اداي فريضه. 11-4
، اداي فريضه و جمشيدملك و شيروية نامدار، حسين ُكردهاي مهم و پرتكرار در مونيكي از مض

معموالً دعا، زماني در ساختار داستان . راز و نياز با پروردگار و همچنين دعا و درخواست از اوست
بيند و شود كه نه مخاطب و نه شخصيت داستاني، هيچ راه گشايشي در كار خود نميمطرح مي

  .طلبددعا بر مي دارد و گشايش كار خود را از خدا مي قهرمان سر بهناگهان،
. ياري آمد، تيغ را زد بر كتف او كه ياري درغلتيد و ازبكان دور حسين ُكرد را گرفتند    «

رو كرد به گنبد امام رضا و . اشك از چشمش سرازير شد. حسين ديد، دارو نزديك است اثر كند
جايي رسيد كه از قضا، به... ام تقاص گوش و دماغ نوكر تو را بكنمهمن آمد! يا امام رضا: گفت

اما ازبكان، از معجزة امام رضا، ... خود را انداخت ميان سوراخ گلخن حمامي. روضة امام پيدا بود
هر دو را خورد و دست و دهن را شست و . مانده داشت، با حاضري آوردشب... پي را گم كردند

. بعد ديد صداي جارچي بلند شد. برخاست و وضو گرفت و نماز خواند. شدصبح . خواب رفتبه
: ك.  و نيز ر76،78: 1384حسين ُكرد،(» .سرا بيرون آمدبرخاست و با لباس مبدل از كاروان

  ).203، 146- 145: 1384 و شيروية نامدار،89:همان
  نتيجه
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هاي مايه و آشكار ساختن بنشناختن جايگاه و ارزش حقيقي هر اثري، نخست در گرو نماياندن
هايي كه گذشته از بسامد باال، برانگيختگي و انگيزندگي خواننده را نيز موجود در آن است؛گزاره

 پهلواني منثور فارسي ، به دليل حجم زياد و –داستان هاي حماسي بن مايه هاي . دنبال دارندبه
دان مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته و ساختار متبني بر روايت در روايت اين آثار ، تا كنون چن

حسين هاي فراوان موجود در گزارش انجام يافته، تصويري است كوتاه از گزاره. ناشناخته مانده اند
  .كه تنها، محتوا را پيش چشم داشته استملك جمشيدو شيروية نامدار ، ُكرد شبستري

ترين اصلي است كه تا كنون هيچ همها، ممايهبندي بن داشتن طرح و الگوي جامع براي تقسيم
اند، تا آنجا كه نگارندگان جسته. گونه آثار، بدان نپرداخته است سبب فراخي بستر اينپژوهشي به

 انجام شاهنامة فردوسيمورد  و فراواني كه در ها و توجهات پردامنهها، توصيفحتّي با همة پژوهش
اين نامة ارجمند، ارايه نشده ... هاي حماسي، غنايي ومايهشده است ، هيچ طرح و الگويي براي بن

هاي موجود در آن را نشان دهد، مايهاي كه همة نقشگونهداشتن الگويي جامع براي هر اثر، به. است
شناختي به اين دليل كه كليت و چارچوب محتوايي، ساختاري و شكل. ضرورتي است بسيار حياتي

اش خواهد شد و به ساز آشكار شدن چهرة ادبي جامع از آن، زمينههر اثري، ابتدا با اراية تصويري
توان  آثار ادبي را طبقه بندي و به نوع ادبي خاصي يقين، با در نظر داشتن چنين معياري، بهتر مي

  .منسوب كرد
 پهلواني منثور فارسي، تا - هاي حماسي  فقر پژوهشي در اين زمينه، سبب گشته است كه داستان

هايي هاي گوناگون و مختلفي معرّفي گردند و تورقي كوتاه در كتابوي محقّقان با عنوانكنون از س
شناسي نثر نوشته شده است، خود گواه و شاهدي آشكار كه در زمينة تاريخ ادبيات فارسي و جريان

، همين آشفتگي آرا و توجه )145: 1389جعفرپور،: ك.براي نمونه، ر(بر اين مدعا خواهد بود 
كردن به مسئله طبقه بندي آثار ، زمينه را براي مستشرقان فراهم كرده است تا آثار اين حوزه را با ن

  .)Romance( ,Hanaway( 1970(.عنوان رمانس معرفي كنند

- هاي پرتعداد روايت، شماري اندك از نمونهجمشيدملك و شيروية نامدار، حسين ُكرد شبستري

جايگاه درخور هاي امروز، كمتر هستند كه در گسترة پژوهشپهلواني منثور فارسي -هاي حماسي
اين مقاله كوشيده است تا با . اندتبع آن، در جامعه نيز نقش و نام چنداني نداشته و بهتوجة داشته
اي براي زمينههاي حماسي و عياري، ماورايي، عاشقانه و ديني اين آثار، تمهيد و پيشمايهنماياندن بن
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 دسته از آثار، در بستر پژوهشي، فراهم سازد و گذشته از آن، با آشكار ساختن تنوع و معرّفي اين
ها فراهم هاي موجود در اين آثار، بستري مناسب جهت تعيين نوع ادبي آنمايهاي بنبسامد گونه

اي براي تابد و پيشنهادهالبتّه بحث در باب اين موضوع، حوصلة اين جستار را برنمي. آورد
 اجتماعي و -هاي فرهنگيها و رسماين آثار،آبشخورهايي جامع از آيين.مند استوهندگان عالقهپژ

گشاي بسياري از مسايل ،راهشك آشنايي با اين منابعنمايي از عصر خود هستند و بيهاي تمامآيينه
  .خواهد بود

  هانوشتپي
، در يك زمان  عيار كسمغالمحسين يوسفي نيز اين فرض را مطرح كرده است كه روايت  .1

 نامةدارابحتّي در ). 221/ 1: 1355(خاص، به سبب شهرتي كه پيدا كرده بود، از نثر به نظم درآمد 
  :بيغمي نيز بخشي از داستان به نظم است

                                             نبشته چنين بد كه هرگز  خـرد      بدين جاي و مأواي من نگذرد
                                       چه بـاشد ز بهر سـراي  سـپنـج      نـدارد دل خـويشـتن را  بـرنج     

شاه   بلـند      جهـانـدار  تهمـورث  پـور هـوشنگ                                            مـنم 
  …ديـوبنـد

   … پهلوان ُگرد جوينده كام      كه خـوانند  فيـروزشاهت  بنام                                          تو اي
  )1/820: 1381بيغمي،(

، ناتمام به نامهداراب و سمك عيار هاي اوليه و ارزشمند اين جريان، مانندبسياري از نمونه .2
 برد روزگار ناتمامدست ما رسيده است و حجم قابل توجة از بخش انتهايي اين آثار، در اثر دست

  .مانده است
ظاهر، در راه شمشير برّان اين پهلوان ،به«:  استالبتّه دشتي در اين مطلب شك داشته و گفته .3

) رسدو سرانجام با برخي شواهد ضعيف، به نتيجه مي... (افتدترويج مذهب جعفري به كار مي
ساري و شاهدبازي گهاي عهد صفوي، مانند بادهنگارنده با توجه به تجلّيات و رسوم منحطّ درويش

هاي كه در اين كتاب مجال بروز يافته است، معتقد است كه اين داستان را بايد از آثار درويش
خبر بودند و با داشتن پيرو و نمايان از حقيقت تشيع بياين صوفي... گرد آن روزگار دانستدوره

ن اختالف بين شيعه و سنّي دهندگاديدند و از رواجنياز ميمرشد، خود را از اداي فرايض شرع بي
ساختند كه لبريز از را مي» حسين ُكرد«هايي نظير بودند و براي نشان دادن صحت اعتقاد خويش، قصه
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متأسفانه نگارندگان ،تا آنجا كه در ) 16: 1378دشتي،(» .هاي سخت به اهل سّنت بودحمله
-اي مستقيم، دالّ برداستان، اشارهآبشخورهاي اندك مرتبط با اين موضوع تأمل كردند، هيچ منبعي

اي كه در گرد عصرنداشته است و با تكيه بر چند اشارهنمايان دورهنويسي درويشان و صوفي/سرايي
توان به يقيني از نوع اعتقاد آقاي دشتي هاي گوناگون وجود دارد، نميشكلهمة آثار اين جريان به

خوردن باده و شاهدبازي، .  يقيني مطرح كرداي ندارد به صورترسيد و حدسي را كه هيچ پايه
چيز اعمال شود چراكه در هايي نيست كه تنها در دورة صفوي و از سوي درويشان بيمايهنقش

، شاهد چنين حسين ُكردبيش از ... ملك جمشيد و اميرارسالن، نامهداراب، سمك عيارآثاري چون 
 . هايي هستيمنمونه

-اي ادبيات عاميانه در سالمايهعات، شش جلد فرهنگ دروناولين نمود برجستة اين مطال .4

ماية هاي پاياني دهة شصت قرن بيستم بود كه استيت تامسون، آن را تهيه كرده بود و دو كتاب درون
توان دومين جلوة اين ادبيات جهاني و موتيف ادبيات جهاني، اثر اليزابت فرنزيل آلماني را مي

  .توجهات دانست
 هاناوي در دانشنامة ايرانيكا، پژوهشي در باب عياران نگاشته است و در توضيحات ويليام .5

دورة پيش از اسالم است و اين دارد كه عياري، نهادي متعّلق به ميآغازين خود، اين احتمال را بيان
ني چون هايي فراتر از مرزهاي جغرافيايي ايران و حتّي در ميان اعراب نيز با عناويمفهوم، در حوزه

، )1970(همو در پژوهشي ديگر ) Hanaway,1987 :159(شودفتيان و جوانمردان مشاهده مي
زعم خود و با تكيه بر انواع ادبي شناختة غربي رمانس ناميده است، بنيادهاي اين جريان ادبي را كه به

  ).Hanaway,1970 :02(جويد در آثار پيش از اسالم مي

 سمك عيارسوي، در جستارهاي آغازين پژوهشي كه در باب مارينا گيار، پژوهشگر فران .6
،عياران را با توجه به اصول، قوانين و مرام خاص اخالقي ) 60: 1389گيار،: ك.ر(انجام داده است 

 . استآنان، يك جمعيت اخالقي ناميده

 پهلواني منثور فارسي است كه -هاي حماسي ، يكي از نخستين داستانعيارسمك  .7
فرامرز بن خداداد بن عبداللّه  بن ابوالقاسم شيرازي، آن را روايت و قةصد. ق.ه585تمال، در سال اح به

هاي عياري است و اي كهن از داستان اين كتاب نمونه.  ،آن را تدوين كرده استاألرجانيالكاتب
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. هل حقّ استنمودار رفتار مردم در مبارزه با ظلم و ستم، و پهلواني و پشتيباني جوانمردان از ا
 )990/ 2: 1366صفا، . (گونه اعمال، به جوانمردان سيمايي قهرماني و حماسي بخشيده است اين

شيخ حاجي  كه موالنا داراب پسر ملك فيروزشاهنام ، داستان كهني است دربارة پهلواني بهنامهداراب
 حكايت يا امالء يهرا در حضور گرودر حفظ داشت و آنبن حاجي محمد بيغمي محمد بن علي بن
 نمود و بعد، در حضور جمعيشنيد و يادداشت م را مي،آن» محمود دفترخوان«نام كرد و كاتبي بهمي
است كه در تبريز ، بر دست محمود . ق. ه887تاريخ تحرير مجّلد اول اين داستان، سال . خواندمي

آثار حماسي ادب فارسي و جزء ، نامهحمزه )4/517 :1366صفا،. (دفتر خوان كتابت شده است
هاي صرفي و نحوي و البتّه ويژگي.  نشان دادتوان براي آنزمان دقيقي را نمي. فرهنگ اسالمي است

 هجري، حاكي است كه شالودة نثر كتاب در همين دوران شكل 7 و5هاي زباني رايج در متون قرن
 .ش جديدي از آن پديد آمده استگرفته و نه در دورة صفويه، اگرچه شايد در دورة صفويه، نگار

Xrafstra. 8 

thrasa-udaro. 9 

Xšvaewa. 10 

هاي جنيد، از نوادگان آوري ها و جنگاثري است در شرح پهلواني، جنيدنامه  .١١
دادة نام رشيده، دلبانويي به، كه در اثر شنيدن اوصاف زيبايي و ديدن تصوير پهلوان)ع(عبدالمطّلب

در اين راه، شيبوي عيار و مختار . آوردسفر مي و پيوند با او، روي بهگردد و با هدف وصالوي مي
آنان ،در طول اين روايت، با ديوان، پريان و . دهندپهلوان نيز جنيد را در برداشتن موانع راه ياري مي

گوشان، اژدران و حيواناتي پايان، گليمگردند و با موجوداتي شگفت، چون دوالرو ميجادوان روبه
رسد و روايت با توّلد سيد اسد، پدر ابومسلم، كام ميكنند تا اينكه سرانجام ،جنيد بهيم، نبرد ميعظ

- است كه بهنامهابومسلم جنيدنامه، نخستين بخش از داستان روايي، طويل و پرمحتواي. يابدپايان مي

ابوحفص . كند ميروايت ابوحفص كوفي بوده است، حال آنكه باقي اثر را ابوطاهر طرسوسي روايت
الرّشيد عباسي بوده و جنيدنامه را براي كوفي كه اطّالعي از وي در دسترس نيست، معاصر هارون

 و تسليمي جهرمي: ك.  و نيز ر202-1/201: 1380ك طرسوسي،.ر(خليفه روايت كرده است 
 ).8-1: 1390،طالبيان
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