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 چکیده
 

گـزاری  نقالی و داستان ای هستند كه در طی سنتهای بلند عامیانه، داستان«های مکتوبنقالی»
انـد  سـنت   بـه شـکل مکتـوب درهمـده     -هـای زبـان مـردم   با حفظ برخی ويژگی -از شکل شفاهی 

نش هثـار ادبـی   گزاری، سنتی ديرپا در ايران بزرگ است كه همواره منـاب  ززم بـرای هفـري   داستان
هايی كه از قلمرو ادبیات شفاهی بـه قلمـرو ادبیـات مکتـوب     ارزشمند را فراهم نموده است  داستان

فـرد مصتـوايی و سـاختاری، یـاري ی و     بـه هـای منصلـر  هـا و خلـلت  اند، دارای ويژگـی وارد شده
ا ايـه  كنـد یـ  ای دارنـد  ايـه هويـت جداگانـه مـا را یرییـ  مـی       فرهنگی هستند و هويت جداگانـه 

ها را ذيـل يـن نـوا يـا  انـر ادبـی خـاد قـرار دهـیم  دانـش انـواا ادبـی، زمینـه را بـرای               داستان
یـر برخـی   كند یا در ين چارچوب منظم هثـار ادبـی را ملال ـه كننـد  پـیش     پژوهشگران فراهم می

  رمـان شهســواری »، «حماسـة منثـور  »، «رمـان  »را زيـر انــواا ادبـی   « هـای مکتـوب  نقـالی »مصققـان  
متنـی  اند  در ايه مقاله س ی شده اسـت بـا اسـتفاده از سـه متدیـر درون     قرار داده «افسانه»و « مانیقهر

هن را بـه  « كاركرد، بافـت، م اطـ ، روابـی بینـامتنی    »متنی و چهار متدیر برون« مصتوا، فرم و وجه»
 های خاد م رفی شود عنوان  انر ادبی جداگانه با ويژگی
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 .ای مکتوب، سنت نقالی،  انر يا نوا ادبی، داستان عامیانههنقالی  :کلیدیهایواژه

 

 مقدمه -1

یواند افق وسی ی را پیش روی ادبیات عامیانة فارسی و هثار مکتوب  برهمده از هن، می  

های هايی كه دانشپژوهشگران ادبیات فارسی بگستراند یا هنها بتوانند با استفاده از روش

د، به ملال ة هثار مکتوب برهمده از ادبیات شفاهی ايران دهنشناسی ارائه میادبی و زبان

های ادبی، مبصث انواا ادبی يا  انرشناسی است  ايه مقاله بپردازند  يکی از مهمتريه دانش

های نقالی شدة مکتوب فارسی را در چارچوب ين  انر مستقل در یالش است داستان

 ادبی مورد بررسی قرار دهد 

 بیان مسئله-1-1

شفاهی و ادبیات مکتوب، دو شکل متفاوت ادبی هستند كه در طول هزاران سال  ادبیات

اند  از نظر یاري ی، ادبیات مکتوب بسیار جديدیر از در كنار هم به حیات خويش ادامه داده

ادبیات شفاهی است  ايه دو حوزة متفاوت از ادبیات، در طی ايه مدت طوزنی، همواره 

های عامیانه است كه در طی سنّت شی از ادبیات شفاهی، داستانب  .اندوامدار يکديگر بوده

است  برخی از شاعران و نويسندگان بزرگ نقالی، در حوزة یمدنی ايران، استمرار داشته

ها، در فرم مورد نظر خويش، هثار ادبی بزرگی را در حوزة ادبیات ايرانی با ارائة ايه داستان

ايه نويسندگان، بیشتر طبقات فرهی ته ايرانی اند  م اط  مکتوب كالسین خلق كرده

های شفاهی عامیانه، اند  در ايه میان برخی نويسندگان ديگر، با استفاده از داستانبوده

ايم؛  به را در ايه پژوهش به هنها داده« های مکتوبنقالی»هثاری را خلق كردند كه عنوان 

وزة ادبیات مکتوب به شمار های مکتوب ين نوا ادبی خاد، در حعقیدة ما، نقالی

یواند حد فاصل و مرز میان ادبیات مکتوب و ادبیات شفاهی واق  شود  بنابرايه رود و میمی

های یوان نقالیدر ايه پژوهش به دنبال پاسخ به ايه پرسش اصلی هستیم كه: هيا می

 مکتوب را ين  انر يا نوا ادبی مستقل به شمار هورد؟ چگونه ؟

 قیقپیشینة تح -1-2

یوان های مکتوب انجام شده است را میشناسی نقالییصقیقایی كه یاكنون در زمینة نوا

( در 18: 1909صادقی )در سه دسته جای داد: دستة اول بر اساس نظرية ارسلو است: میر
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های منثور حماسه»یريه نامه را از مهمهايی نظیر فیروزشاهداستان« داستان و ادبیات»كتاب 

( هن را در زمرة 128: 1911« )ادبیات داستانی»سته است؛ هرچند در كتاب دان« فارسی

 م رفی كرده است  میالد ج فرپور و مهیار علوی« ماية عشقیهای بلند با زمینه و بهقله»

« حماسة منثور»نامه را شاهنامه و فیروزهايی نظیر سمن عیار، داراب( داستان1932مقدم )

اند  ايرج افشار و مهران برای انت اب ايه نوا خاد ارائه نداده اند ولی هیچ دلیلیدانسته

م رفی « حماسة منثور»هن را « نامة بیدمیفیروزشاه»( در مقدمة 11: 1900افشاری )بیدمی،

-در ی بیر كاربردی ايه افراد، هرچند با ی ريف كالسین هن شباهت« حماسه»اند  نموده

های مکتوب، از برخی جوان  ستتر در نقالیمفهوم مهايی دارد ولی از سوی ديگر با 

كلی با حماسه فرق دارد  های مکتوب بههای بنیادی دارد  مثال از نظر فرم، فرم نقالییفاوت

دانند: در صدر ايه گروه ويلیام می« رمان »های مکتوب را دستة دوم، مصققانی كه نقالی

« انة ايرانی قبل از دورة صفویهای عامیرمان »( قرار دارد  وی در كتاب 1312هانوی )

داند  عالوه بر هانوی، می« رمان  ايرانی»ها ، هنها را ضمه م رفی ايه گونه داستان

نوا شناسی هثار »( در مقالة خود 1932مصققانی چون حسینی سروری و رقیه بهاهبادی )

اند كه انی، هثار او را به رمان ، بسیار نزدين می دانند  دستة ديگر مصقق«الممالننقی 

دانند: يان رپیکا به های مکتوب بر اساس انواا ادبی اروپايی را درست نمیبندی نقالییقسیم

( 09: 1900دهد )نوروزی، می« های قهرمانی و شهسواریرمان»ها عنوان ايه داستان

، اطالق عنوان «یصلیل نوا ادبی سمن عیار»ای با عنوان ( در مقاله1901خورشید نوروزی )

-را پیشنهاد می« ی یلی -قلة پهلوانی»پذيرد و عنوان را به ايه دسته از هثار نمی« ان رم»

هايی كه در ايه زمینه دهد  به نظر می رسد كه ايه نام مبهم و كلی است و برای همة داستان

( م تقدند كه ايه گونه 1932گیرند، مناس  نیست  ذاكركیش و مصمدی فشاركی )قرار می

ه ين  انر خاد از  انرهای چهارگانة ارسلويی اریباطی ندارد، بلکه با ها باز داستان

اند كه ايه هثار دارای وجه ینايی و وجه به ايه نتیجه رسیده« وجه»استفاده از مفهوم 

« ازخبارطراز»پردازی فارسی بر اساس كتاب حماسی هستند هنها استفاده از بوطیقای داستان

 دهند  ( پیشنهاد می1841ا )متوفی در نوشتة عبدالنبی ف رالزمانی ر
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 ضرورت و اهمیت تحقیق-1-3

، «های مکتوبنقالی»های عامیانة فارسی با عنوان هدف از ايه پژوهش، ملال ة داستان

وسیله، هويت و حیثیتی مستقل به ايه دسته از هثار در چارچوبی منظم است یا به ايه

به م نی ی لق « عامیانه بودن»دبیات ما با برچس  هايی كه در طول یاريخ اشود  داستانداده

كه اند  یافل از ايهپژوهان قرار گرفتهمهری ادبداشته به طبقة فرودست جام ه، مورد بی

 وجود ايه دسته از هثار، موج  ینای ادب فارسی است 

 

 بحث  -2
 های مکتوبنقالی و نقالی-2-1

داشته باشیم: بیضايی « نقالی»ايد ی ريفی از برای شناخت يا م رفی ايه گونة ادبی، ابتدا ب

نقالی را نقل ين واق ه يا قله، به ش ر يا نثر، با حركات و حازت و بیان مناس  در برابر 

شاره در ی ريف نقالی ا« شیوة اجرا»(  مللفوی بر اهمیت 11: 1942داند )بیضايی، جم  می

باشد قالی نام نمايش ین نفره مین» گويد:و عاشورپور می (118: 1931كند )مللفوی، می

های ايرانی    گفته حرفی است يا روايت رويدادی يا داستانی است؛ خواه از سری نمايش

يا ريتمی یند و حماسی كه یوسی  یمپیاري ی خواه ییر یاري ی؛ خواه نظم يا نثر  دارای 

؛ بدون داشته هيدمیبازيگر ايه نمايش ي نی همان نقال برای جم  حضار به اجرا درین

   (11: 1903پور، )عاشور «گونه دكور وسايل و ابزار صصنهیچه

هورد و عالوه بر اشاره به موضوا را نوعی نمايش به شمار می عاشورپور صراحتاً نقالی

داند  از میان مصققان ها میهای نقالیرا از ويژگی« ريتم یند و حماسی»و شیوة اجرا، داشته 

داند می« شیفته كردن و به هیجان درهوردن حضار»ف از اجرای نقالی را یربی نیز، فلور، هد

یوان در ی ريف نقالی بازشناخت؛ مانند (  بنابرايه چند ويژگی اصلی را می39: 1931)فلور، 

گويی، م اط ، گفتار، حازت و حركات، داستان جنبة نمايشی، روايتگری، داستان

یوان در ين نگاه كلی، نقالی ر بودن  برايه اساس مییاري ی يا ییر یاري ی، منظوم يا منثو

نقالی، نوعی روايتگری است كه در هن نقال به صورت انفرادی، »را ايه گونه ی ريف كرد: 

ای باشد، به نظم يا نثر و يا ای يا اسلورهیواند یاري ی، افسانهداستان عامیانة بلندی را كه می
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زت و حركات متناس  ز بیان و گفتار مناس  و حایوأمان، در برابر جم  و با استفاده ا

 «كند روايت می

یوان قدمت هن را گزاری قديمی در ايران است سنّتی كه مینقالی بازماندة سنّت داستان

های پاریی و به چند صد سال پیش از اسالم رساند  اشارایی كه در فرهنگ ايرانی به گوسان

گزاران را به داستان ارد  مری بوي  قدمت ايهشود، نشان از ايه قدمت دخنیاگران می

(  ويلیام فلور، بر اساس س نان كتزياس، 114: 1910رساند )بوي ، دوران ه امنشیان می

(  پ  از اسالم، ايه گروه از 31: 1931رساند )فلور، پیشینة ايه هنر را به دورة ماد می

ف اخبار و     به حیات خويش ادامه گو، راوی، مؤلگزار، قلههای داستانهنرمندان، با نام

دادند  ظاهراً اطالق نام نقال به ايه دسته از هنرمندان از دورة قاجار رواج يافته است 

 ( 183: 1901)ج فری قنوایی، 

گیرد  شکلی های نقازن، در شکل ابتدايی خود، در زمرة ادبیات شفاهی قرار میداستان

و حتی بسیار پیش از هن در جام ة ايرانیان حضور  از ادبیات كه پا به پای ادبیات مکتوب

سواد داشته و م اطبانش نه درباريان و خواد ايرانی بلکه عامة مردم، اعم از باسواد و بی

های شفاهی اند  پايه و اساس بسیاری از هثار ادبی كالسین ايرانی نیز همیه داستانبوده

ران، با برداشت و استفاده از ادبیات است؛ به ايه م نی كه بسیاری از نويسندگان و شاع

بینی خاد هن، مبتنی بر نگرش و جهان درشفاهی ايران و دخل و یلرف هنرمندانه 

یوان به شاهنامه فردوسی، وي  و خويش، هثار ادبی سترگی را هفريدند كه از هن میان می

ارسی اشاره رامیه، خسرو و شیريه، هفت پیکر و بسیاری ديگر از هثار ادبی ريز و درشت ف

های شفاهی استفاده كردند یر هم از ايه داستانمايهكرد  در ايه میان برخی از هنرمندان كم

و هثاری را به نگارش درهوردند كه در نظر بسیاری از اديبان، در زمرة هثار ادبی كم 

مه، نانامه، حمزهنامه، فیروزشاهگیرند  هثار مکتوبی چون سمن عیار، داراباهمیت قرار می

یوان های خادّ مشتركی هستند و میشبستری و ديگر هثار كه دارای ويژگیكردحسیه

هنها را ذيل عنوان ين نوا خادّ ادبی یقسیم بندی كرد  همانلور كه گفتیم در اطالق نام 

و « های نقالی شدة مکتوبداستان»و نوا ادبی بر ايه داستانها اختالف نظر است و ما عنوان 

گذاری به دنبال رد نامگذاری دهیم  ايه نامرا پیشنهاد می« های مکتوبنقالی» يا به اختلار

های بلند عامیانه( های مردمی، قلههای عامیانه، رمان  ايرانی، قلههای سابق )نظیر داستان
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اند و به صورت مکتوب ها به شکل نقالی بودهنیست؛ بلکه یأكید بر هن است كه ايه داستان

 اند هبه دست ما رسید

 

 ژانر ادبی -2-2

های م تلف هن را بر اساس برای شناخت بهتر و بیشتر ادبیات ززم است، شکل

بندی هنها بپردازيم  دانش انواا ادبی، ها، مش ص كنیم و سپ  به طبقهها و یفاوتمشابهت

عنوان  پردازد  پیش از هر چیز بايد بدانیم كه  انر، بهبه بررسی ايه مقوله در هثار موجود می

در نظر دريدا »یواند در ملال ات ادبی، كمن شايانی كند: دهنده میين چارچوب نظم

ركت دارند اما گیری هن مشااست كه متون در شکل« چارچوب كنترل كنندة مفیدی» انر 

   (231: 1931)زرقانی و قربان صباغ، « مت لق بدان نیستند

رسد  افالطون و ارسلو ه يونان باستان میسابقة استفاده از دانش انواا ادبی در یرب، ب

در زمینة انواا ادبی، نظرایی را طرح كردند كه صدها سال دستماية ملال ات  انرشناسی در 

ارسلو در فه ش ر یا به امروز، حتی با یوجه  اروپا و حتی ديگر نقاط جهان بود  یقسیم بندی

شناسی بندی در  انربردیريه یقسیمبه انتقادات بسیاری كه به هن وارد است، همچنان پركار

 ادبیات است  

نمايشی و (lyric) ، ینايی (epic)ارسلو ادبیات ی یلی را به سه نوا، حماسی 

(drama)–  یقسیم كرد  اش اری را كه در اوزان  –شامل دو زير شاخة یرا دی و كمدی

شد، لیرين اد میانش -ابزار موسیقی –ها را كه با لیر شد، حماسی؛ هنهروئین سروده می

: 1900گشت، درام نامید  )زرقانی، و قسم سوم را كه به قلد اجرا بر روی صصنه یصرير می

181 ) 

گانة ارسلو اضافه كردند  پ  از میالد مسیح و ها،  انر ی لیمی را هم به سهمنتقدان ب د

كه او برای هايی در سراسر قرون وسلا و دورة رنسان ، نظرية انواا ادبی ارسلو و م یار

شناخت انواا ادبی مش ص كرده بود، مورد یوجه و پیروی ادبای یربی قرار گرفت و هنها 

به بسی و یوس ة نظرية ارسلو پرداختند  در دورة مدرن، نگاه جديدی به دانش انواا ادبی 

ای را پیش گرفته است  یودوروف، باختیه، فرای، شده، نگاهی كه در ی ییه  انر راه میانه
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-سزايی داشتهگ از جمله منتقدانی هستند كه در یولد دانش انواا ادبی جديد نقش بهشلین

 اند 

های بندیشناسی به شکل اروپايی هن، قدمت چندانی ندارد  بیشتر یقسیمدر ايران، نوا

ويژه ش ر بوده است  در دورة صورت گرفته در گذشته، بر پاية قال  و فرم اثر ادبی و به

الديه همايی س ی در یلبیق الش رای بهار و جاللدبای ايرانی چون ملنم اصر برخی از ا

 اند انواا ادبی ارسلويی در ادبیات فارسی داشته

ای است؛ بسیاری م تقدند كه ادبیات شناسايی انواا ادبی عامیانه، خود مسألة جداگانه

شناسی ابه كلی از ادبیات مکتوب و كالسین جداست و نو (oral literature)شفاهی 

هايی نیز از سوی فولکلورشناسان ارائه شده بندیخاد خود را دارد  در ايه میان یقسیم

ها و های عامیانه، افسانهاست: مثالً هانله انواا ادبی شفاهی را زير سه عنوان حکايت

ای از انواا ادب شفاهی دارد بندی هفتگانهكند  وونت نیز یقسیمبندی میها یقسیماسلوره

هنتی هرنه اهمیت بیشتری  بندی(  در ايه میان یقسیم921: 1931رقانی و قربان صباغ، )ز

هايی به م نای اخص، های حیوانات، قلهها را ذيل چهار طبقة قلهدارد: او یمامی قله

دهد  هر كدام از ايه چهار بندی نشده قرار میهای طبقهها و قلههای شوخی و للیفهقله

های م لود به خود هستند  پراپ، ساختارگرای م روف رمجموعهمجموعه، دارای زي

-های عامیانة پیش از خود، یقسیمروسی، ضمه برشمردن م اي  یقسیم بندی انواا داستان

های شناسی قلهدهد  او در كتاب مشهور خود ري تبندی بر مبنای ساختار را پیشنهاد می

های پريان و عمل را مبنای بررسی افسانه« كنش»منتشر كرد،  1320پريان روسی كه در سال 

كنند  او انت ابی او از الگوی مشابهی پیروی می قرار داد و نتیجه گرفت كه همة صد داستان

 ها یقريباً مشترک بودند كاركرد را م رفی كرد كه در یمامی ايه داستان 91

 

 های مکتوب به عنوان یک ژانر ادبینقالی-2-3

های مکتوب به عنوان ين  انر ادبی از كتاب ررسی نقالیدرايه پژوهش و برای ب

های مکتوب نوشتة مهدی زرقانی و مصمود قربان صباغ در ی ییه  انر نقالی« نظرية  انر»

مصتوا، ساختار/ »متنی شود؛ برهمیه اساس در یش یص  انر از سه متدیر دروناستفاده می

استفاده « فت، م اط  و روابی بینامتنیكاركرد، با»متنی و چهار متدیر برون« فرم و وجه
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ای هستند كه در سنت نقالی های عامیانهاند، داستانايم هثاری كه مورد یوجه ما بودهكرده

 نامة بیدمی و طرسوسی، فیروزشاهنامه، داراباند، مانند سمن عیار، ابومسلمجريان داشته

 نامه، امیر ارسالن نامدار،رستمركرد شبستری، چهار درويش، اسکندنامه، حسیهنامه، م تار

یوان ذيل نوا ادبی ها را مینامه، شاهزاده شیرويه و هثاری از ايه دست  همة ايه داستان

ای هستند كه در بندی كرد؛ زيرا همه ايه هثار دارای مصتوای ويژهطبقه« های مکتوبنقالی»

 یوان شناسايی كرد  را میهای ايه قال  يا فرم اند و ويژگیقال  متناس  خود بیان شده

 محتوا-2-3-1

های بلندی در درجة اول، داستان و روايت است  داستان« های مکتوبنقالی»مصتوای 

كه دارای مضامیه گوناگون و بسیار متنوا هستند و خود قابلیت ايه را دارند كه به 

ی ت و  یری یقسیم شوند  عیاری و عیارپیشگی، عشق و دلدادگی، یاج وموضوعات جزئی

پرستی را مداری و وطهفرمانروايی، باور و اعتقاد مذهبی، جنگجويی و قهرمانی، اخالق

هستند  به « های مکتوبنقالی»یريه و مهمتريه مضامیه به كار برده شده در یوان از رايجمی

 های مکتوب را شامل موضوعات زير دانست:یوان مصتوای نقالیطور كلی می

های عامیانة فارسی، اعمال مصتوای بسیاری از داستان انی:پهلو –الف( قهرمانی 

 ها ش لیت اصلی، از نیرو و یوان مافوقگونه داستانقهرمانانه و دزورانه است  در ايه

یواند دزورانه بجنگد و دشمنان شرور خود را شکست دهد  بشری برخوردار است؛ او می

نامه گرفته نامه، رستممن عیار، اسکندرهايی چون سهای م روف فارسی، از داستانداستان

 پهلوانی هستند   -یا امیر ارسالن و شیروية نامدار دارای مصتوای قهرمانی

اند  در ايه های بلند فارسی دارای درونماية عاشقانهبسیاری از داستان ب( عاشقانه:

انگیز باز تها، ايه عشق قهرمان داستان است كه پای او را به ماجراهای شگفگونه داستان

شود و به پری دختر شاه چیه میكند: در داستان سمن عیار، خورشیدشاه دلباختة مهمی

دارد یا به وصال سفر دور و درازی دست می زند و موان  زيادی را از پیش پای خود برمی

شود و لقای رومی میمصبوب برسد  در داستان امیر ارسالن نامدار نیز امیر ارسالن، عاشق مه

 كوشد ر یالش برای وصال او مید

هايی با مضامیه از دورة صفويه به ب د ما شاهد گسترش داستان ج( دینی و مذهبی:

هايی چون م تارنامه در شرح دينی با مصوريت مذه  یشی  هستیم  از میان هنها، داستان
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-وریهای م تار ثقفی در گرفته انتقام خون شهدای كربال و خاورنامه با موضوا دزیالش

 یوان نام برد های حضرت علی برای گسترش اسالم را می

های مکتوب، مصتوای یاري ی یلبه دارد  در شمار زيادی از نقالی د( تاریخی:

مصتوايی كه در بیشتر مواق  با اصل ماجرای یاري ی یفاوت چشمگیری دارد و در همیزش با 

بويی خرافی به خود گرفته  ی یل نويسنده يا نويسندگان داستان در طول زمان، رنگ و

هايی چون م تارنامه، داراب نامه، حسیه كرد شبستری، اسکندرنامه و است  داستان

 نامه در ايه دسته قرار دارند ابومسلم

های عامیانه به وضوح ديده هرچند ماجراجويی در بسیاری از داستان ه( ماجراجویانه:

هايی دهند  داستانرا بیشتر در خود نشان میها ايه ويژگی شود اما برخی از ايه داستانمی

 اند چون چهار درويش، سلیم جواهری و سندبادنامه از ايه دسته

های مکتوب دارای مصتوای اخالقی پررنگی ای از نقالیدسته آموز:و( اخالقی و پند

گروه  یوانیم از ايهش  را مینامه و هزار و ينهايی نظیر سندبادنامه، طوطیهستند  داستان

 نام ببريم 

بندی باز باشد  ايه موضوا از ممکه است ين داستان دارای مضامیه متنوعی از دسته

 كند ها در ين داستان حکايت میینوا درونمايه

 ساختار / فرم-2-3-2

بايست عناصر با یوجه به روايی بودنشان، می« های مکتوبنقالی»برای شناخت فرم 

های كلی پیرنگ، های دارای ويژگید: پیرنگ ايه داستانداستان را در هنها بررسی كر

های خاد گشايی است اما ويژگیافکنی، بصران، نقلة اوج و گرهشامل كشمکش، گره

خود را نیز دارد  روابی علّی و م لولی هنها دارای نواقلی است؛ به بیان ديگر به نظر 

–های مکتوب را نگ نقالیهای پیررسد پیرنگشان سست و ض یف است  هانوی ويژگیمی

 كند:گونه ذكر میايه -نامدكه او رمان  می

جو و ی قی  مبتنی است و قهرمان م موزً برای رسیدن به وها بر جستپیرنگ رمان 

های كند و با شگفتیها و كشورهای بسیاری را طی میم شوق يا دوباره يافته او، سرزمیه

رسد و همه ها خوش است  قهرمان به مقلودش میان شود  پايان همة رمبسیار روبرو می
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های فرعی است كه نه گسترش برند  پیرنگ رمان ، سرشار از پیرنگدر صلح به سر می

  (281: 1900)ياوری،  اریباطی ارگانین )انداموار( دارديابد و نه با طرح اصلی، می

ل گسترده و ، كنش و عم«های مکتوبنقالی»های ساختاری يکی ديگر از ويژگی

رسد سرعت وقوا حوادث در داستان زياد است  ای كه به نظر میفراوان هنهاست؛ به گونه

 نامه و يا حسیههفريههايی چون سمن عیار، شیروية نامدار، نوشدر هر صفصه از داستان

شوند  ها و حوادث مت ددی وجود دارد كه یالباً به درستی پرورده نمیكرد شبستری كنش

شود، فضاسازی و ای است كه موج  میار زياد حوادث داستان یا اندازهكنش بسی

های اصلی یوصیف، زياد به چشم ن ورد  گويی نويسنده، با عجله در حال روايت كنش

 يابد پردازی نمیاست و مجالی برای استفاده از ديگر شگردهای داستان

ها شود  ش لیتربانی میها قپردازی نیز در اثر یوجه زياد نويسنده به كنشش لیت

 شوند و راه هشنايی ما با هنها ینها از طريق كنش زياد م رفی نمی« های مکتوبنقالی»در 

هايی چون قهرمان، شاهزاده هنهاست  در واق  هنها بیشتر ییپ هستند یا ش لیت  ییپ

برای  ها؛گشا و ديگر ییپخانم، وزير خردمند، وزير بدخواه، دشمه ديوسیرت، داية مشکل

جمشید، رو دارد، در داستان ملنمثال ییپ دايه، ش لیتی خردمند، دزل عشق و زشت

باشد و جمشید، پنهانی ديدار داشتهكند یا با م شوقش ملنعالمگیر، به او كمن میداية ماه

هرای پری با وجود چهرة كريهی كه دارد، خردمند است و به قهرمان در يا داية جهان

هاست  های ايه ش لیتگرايی از ديگر ويژگیمللق  رساندش ياری میرسیدن به اهداف

گیرند؛ از ايه رو ینها با دانسته نام ها یالباً بر اساس كنش و طینت خود نام میهن

شاه، هايی چون خورشیدهای هنها پی برد  برای مثال نامیوان به ويژگیها، میش لیت

ها روزی قهرمانخوبی بیانگر خردمندی و فرخجمشید، فیروزشاه و امیرارسالن به ملن

هايی چون فوزدزره ديو، قلران زنگی و يا رعد ديو و ها دارای نامهستند اما ضد قهرمان

ها و هم بیانگر بدسیریی هنهاست  هايی كه هم بیانگر مهابت ش لیتبرق ديو هستند؛ نام

ها را و عامة مردم كلیشههای مکتوب، عامة مردم هستند بايد دانست كه م اط  نقالی

های ذهنی خود قرار دهند و به ها را در قال دهند ش لیتها یرجیح میدوست دارند  هن

ويی خارج از ذهه خود نیستند  از ايه رو نويسندة داستان نیازی بر خود دنبال يافته الگ

داند كه قهرمان مورد نظر او بیند كه ش لیت متفاویی را خلق كند  از طرفی چون مینمی
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-نظر میدر ذهه مردم كامالً شناخته شده است، از یوصیف و یصلیل ش لیت او نیز صرف

 كند 

دانای كل يا سوم ش ص مفرد با هگاهی نامصدود است ، «های مکتوبنقالی»زاوية ديد 

بیه  ای زايدراوی همچون ديواره»كه بیانگر حضور پررنگ راوی است؛ به ی بیر هانوی: 

  (284)همان: « داستان و خواننده حضور دارد

كامالً خیالی، نامنظم و مبهم است  گويی هم برای « های مکتوبنقالی»زمان در 

هیچ نیازی به دانسته دقیق زمان داستان نیست  در داستان  نويسنده و هم م اط ،

نامه و شاهزاده شیرويه هیچ زمان هفريهجمشید، خسرو ديوزاد، نوشامیرارسالن، ملن

ها نیز مصدودة یاري ی م یه دارند اما است  برخی از داستانای ی ريف نشدهیاري ی

نامه، امام علی، حضرت ان رستمیاري ی كه از اشتباه خالی نیست  برای مثال در داست

عباس مادر كرد شبستری، دختر شاهگیرند  يا در حسیهسلیمان و رستم، در كنار هم قرار می

عباس بزرگتر است! البته منظور از زمان كه اكبرشاه سی سال از شاهاكبرشاه است؛ در حالی

دم یوالی حوادث و ايه بی زمانی به مفهوم ع»در اينجا زمان یقويمی است نه داستانی  

  (31: 1934)ذوالفقاری، « دهدحوادث يکی پ  از ديگری رخ میها نیست  رويداد

طور كه پیشتر هم گفته شد یوصیف مکان هم، چون زمان مبهم و ییردقیق است و همان

ها بهتر در ايه گونه داستان»خورد  ها به چشم نمیگونه داستانصصنه و فضا و مکان در ايه

ان ايرانی در نظر مان و مکان هیچ صصبتی نکنیم؛ زيرا ايه دو عامل در هیچ داستاست از ز

های ايرانی عموماً، شهرها و ها در داستانمکان  (1939:114)مصجوب، « گرفته نشده است

جمشید در شهرهای هندوستان ایفاق كشورهای دوردست است  برای مثال داستان ملن

های خیالی چون باختر و خاور ديوزاد، چیه و سرزمیهخسرو  افتد و يا مکان داستانمی

پیوندد  در های واق ی و خیالی در هم میها گاه سرزمیهاست  در ايه دسته از داستان

های ملر و روم و فرنگ در كنار مملکت صفا و ل ل و گلريز داستان امیرارسالن، سرزمیه

 قرار دارد 

، سادگی و نزدين بودن هنها «های مکتوبلینقا»یريه ويژگی از نظر زبان و بیان، مهم

های فاخر ادبیات ای كه هنها را در مقابل داستانبه زبان روزمرة مردم است  ويژگی

 بردند، زبان ساده و م مول زمان بودهزبانی كه نقازن به كار می»دهد: كالسین قرار می
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نقازن به شکل مکتوب  های عامیانه كه از روی گفتاراست  از ايه جهت، بسیاری از قله

وا گان،   (219-212: 1908فسايی، )رستگار« هرايش و گفتاری داردست، نثری بیادرهمده

های نقالی»های زبانی های بالیی عامیانه، از ويژگیها و هرايهالمثلاصلالحات، ضرب

ها، داستان های زبانیاز ويژگی»پیرايه است: گونه هثار نیز ساده و بیاست  نصو ايه« مکتوب

وصفی  هایهای م نوی، كاربرد فراوان جملهقرينه، حذفهای بیها، حذفكویاهی جمله

ها عدم به ايه ويژگی  (33: 1934)ن ک: ذوالفقاری، « گوهاستوو يکدستی مته گفت

 یوان اضافه كرد استفاده گسترده از لدات عربی را نیز می

اما راويان »چون: « ی بیر قراردادی هیازگر»انوی يا به ی بیر ه« های قالبیگزاره»كاربرد 

اند هورده»يا «    اند كهاخبار و ناقالن هثار و طوطیان شکرشکه شیريه گفتار روايت كرده

، «اكنون همديم در حکايت   »، «القله »، «های گذشتهدر زمان»، «روزی روزگاری»، «كه

 هستند « های مکتوبنقالی»ای ه، از ديگر ويژگی«حاز چند كالمی از     بشنويد»

ها ها،ش لیتها، درونمايه، صصنهیکرار به م نی واق ی كلمه، شامل: یکرار كنش

كرد شبستری، یوصیفات مکرر لباس قهرمان های مبارزه در حسیه)چون یکرارفراوان صصنه

كرد( نامه و حسیهنامه(، فشردگی حوادث، )مثل داستان ابومسلمنامه و ابومسلمدر داراب

ها و    (، یلادف و ها، طلسمهوری و خرق عادت )سرزمیه پريان و ديوان و نسناسشگفت

سیرت و بدسیرت های دوگانه، )وزيران نینیقدير و سرنوشت، یقارن و یقابل و یناس 

 ين پادشاه چون شم  وزير و قمر وزير در امیرارسالن و بزرگمهر و ب تن در حمزه

و حوادث )مثل ش لیت مصمد شیرزاد در اسکندرنامه كه چندبار نامه(، ناهماهنگی وقاي  

جمشید با مانند مبارزة ملن)گردد (، ایراق شود و دوباره در داستان حاضر میكشته می

ها ها(، مسلسل بودن قلههیکل و يا چنديه شیر درنده و پیروزی بر همة هنديوان قوی

رود و فرزندانش راه او را یرومند از دنیا میهای مشهوری كه قهرمان ن)برای مثال در داستان

نامه( و نایمام بودن هنها )مانند داستان نایمام دهند: نظیر بوستان خیال و حمزهادامه می

 است « های مکتوبنقالی»های فرمی نوا ادبی عیار(، از ديگر ويژگیسمن

« وجه»ة لئشود، مسيکی از مباحث مهمی كه در ی ییه  انر ملرح میوجه:-2-3-3

شويم كه هر چند هن اثر، زير گروه يکی از است  گاهی در مواجه با هثار ادبی، متوجه می

های ادبی نیز هست  های ديگر  انرهای ارسلويی قرار گرفته است، اما دارای مش له انر



 11 یدر نثر فارس یژانر ادب کیمکتوب به عنوان  هایینقال                      97 و زمستان یزپای

پیکركه دارای  انر ینايی است، برای مثال در هثار نظامی، خسرو و شیريه و هفت

شود و يا شاهنامه فردوسی كه اثری  انر حماسی و گاه ی لیمی نیز مشاهده میهايی از جلوه

یر را، رنگهای كمهای ینايی خالی نیست  مصققان، ايه مش لهمايهحماسی است، از به

داند كه اند  جان فراور، وجه را دارای بار م نايی وصفی میم رفی كرده« وجه»یصت عنوان 

یر هثار بر دهی م یهيا لصه و حالت  انر دارد و  انر را سامانحکايت از كیفیت درونمايه 

گويد: پور میكند  قاسمیاساس درونمايه، بالیت، ساخت و صورت هنها ی ريف می

 )قاسمی« ا نواختی يا طنیه و حالت ين گونهای يوجه، عبارت است از كیفیت درونمايه»

  (12: 1903پور، 

قهرمانان داستان، در ملاف با دشمنانشان از خود های مکتوب، هنجايی كه در نقالی

های نقالی« وجه حماسی»هوری هنها، با دهند و در یوصیف نبرد و جنگدلیری نشان می

شويم و هنجا ها مواجه میهن« وجه ینايی»مکتوب و در وصف عشق و دلدادگی قهرمان با 

كنیم  به نظر مشاهده میايه هثار را « وجه ی لیمی»هيد كه س ه از اخالق به میان می

را  اند و پیشتر هم گفتیم نقالیها از سنّت نقالی مايه گرفتهنگارندگان، چون ايه داستان

هم سر و « وجه نمايشی»ها ما با نیز مصسوب كرد، در ايه داستان« نمايششبه»یوان نوعی می

نشان دادن است یا  ها بیشتر در حالكار داريم  به ی بیری، گويی راوی در نقل برخی صصنه

ی را در يونان گويی در ايران همان نقش ادب نمايشنقالی و داستان»روايت كردن و به قولی 

موضوا اصلی داستان امیرارسالن عشق و   (11: 1901)شمیسا، « و اروپا داشته است

های مبارزه چون نبرد دلدادگی است  از ايه رو مصتوايی ینايی دارد اما در یوصیف صصنه

خان فرنگی و پاپاس شاه، داستان رنگ و بوی حماسی ديو، سامیرارسالن با فوزدزرهام

های مت ددی از داستان، چون مواجهة امیرارسالن با گیرد  ايه در حالی است كه قسمتمی

خان فرنگی و حضور گوی امیرارسالن با الماسولقا در یماشاخانه، صصنة گفتفرخ

 ای دارد قوی پادشاهان، بار نمايشیهای داستان در دربار ش لیت

چون شکل شفاهیشان، ايجاد « های مکتوبنقالی»كاركرد اصلی کارکرد:-2-3-4

شان ها مردم را از زندگی پرمشقت روزانهسرگرمی در میان م اطبان بوده است  ايه داستان

ب شی لذتكند و از ايه راه موج  ور مییوطه كشد، در دنیای خیالی و هرمانیبیرون می

های اخالقی و ستايش خوبی و شود  در كنار ايه هدف اصلی، ارائة یوصیهبرای هنها می
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است  هرچند مصجوب م تقد است: های مکتوب های نقالینفرت از بدی از ديگر كاركرد

اخالقی و اجتماعی و م نوی گونه هدف عالی یر، هیچسرايان و نويسندگان جديدداستان»

ها به كلی از اصول یوان مدعی شد كه ايه داستاناما نمی  (141: 1939، )مصجوب« ندارند

جواهری به اهمیت اخالقی عاری است حتی هثار متأخریر  برای مثال در داستان سلیم

گردد و يا اصول اخالقی جوانمردان همواره در متون شکرگزاری و مذمت یرور یأكید می

شود  به زعم نگارندگان ی من ک  میكرد شبسترداستانی چون سمن عیار و حسیه

ها برشمرد و هن، انتقال فرهنگ و یوان كاركرد مهم ديگری نیز برای ايه داستانمی

پیوستگی فرهنگی های ب دیر است  كاركردی كه موج  به همهای گذشته به نسلسنّت

یوان است و نقلة علف هن را در سنّت نقالی میايرانیان در طول اعلار گوناگون شده

ها، موج  نامهنامه، طومارهای نقالی شاهنامه و دارابهايی چون رستممشاهده كرد  داستان

  گرددبستگی ملی در م اطبان میهگاهی از یاريخ و فرهنگ كهه ايرانی و هم

هم چون شکل شفاهی هن؛ عامة مردم « های مکتوبنقالی»م اط   مخاطب:-2-3-5

سواد جام ه، بلکه عامة مردم به م نی همة مردم ودست و بیهستند؛ عامه نه به م نی طبقه فر

بینیم كه شاهان كنیم، میها را ملال ه میسواد است  وقتی یاريخ نقالیاعم از باسواد و بی

عباس كبیر، ناصرالديه شاه و بسیاری ديگر از پادشاهان و بزرگی چون مصمود یزنوی، شاه

های اند  بايد به ايه نکته یوجه داشت كه در زمانههای عامیانه بودامرا؛ م اطبان داستان

اند، پ  طبی ی است كه نويسنده به سواد بودهسواد يا بیگذشته بیشتر مردم ايران كم

ها بیشتر اهمیت بدهد  قبالً هم اشاره كرديم كه عامة مردم، دوستدار خواست و ذائقة هن

های عامیانه بروز در نگارش داستانیکرار و كلیشه هستند و ايه یکرار هم در نقل و هم 

نیز « های مکتوبنقالی»يافته است  عامة مردم، خواهان پايان خوش در قله هستند، پايان 

خوش است  عامة مردم، خواهان ساخته قهرمانانی با قدرت مافوق بشر هستند، ايه موضوا 

گیری   در شکلیوان گفت شناخت م اطهای عامیانه نیز بروز يافته است  میدر داستان

های مکتوب به طور اخص، بسیار اهمیت دارد  های عامیانه به طور اعم و نقالیداستان

نگريستند و با یوجه به ها به م اط  خود مینقازن به عنوان سازندگان اصلی داستان

 كردند خواست و میل هنها داستان را روايت می
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هنگی و ادبی متناس  با هن ظهور و هر اثر ادبی در بافت اجتماعی، فر بافت:-2-3-2

های بافت و زمینه خود را همواره همراه دارد  ارائة ين ی ريف يابد و ويژگیبروز می

رسد؛ زيرا مفهوم بافت مفهومی بسیار گسترده و جام  و مان  از بافت كار مشکلی به نظر می

شناس، بافت را نهای گوناگون علمی است  هالیدی به عنوان ين زباپر كاربرد در شاخه

كند؛ ي نی متنی متنی داريم كه مته ديگری هم هن را همراهی می كند:گونه ی ريف میايه

شود از هنچه گفته يا نوشته می« همراه مته»مته ديگر است  مفهوم « همراه»به نام بافت كه 

هن  ي نی كل مصیلی كه مته در -كالمیهای ییررود؛ ايه مفهوم شامل رويدادفرایر می

شود؛ بنابرايه به ايجاد پیوندی بیه مته و موق یتی كه مته عمالً در هن هم می –هيد می

   (19 -12: 1939)هالیدی،  كندهيدكمن میمی

شود كه بافت زبانی خود به بافت در ين مته، بافت شامل بافت زبانی و ییر زبانی می

ق یت مصیی بالفلل است  در بافت، مو»بندی است: موق یت و بافت فرهنگی قابل یقسیم

« يد در هن یفسیر شود: بافت فرهنگییری هم هست كه مته بامقابل، پ  زمینة گسترده

هنچه در ايه قسمت مد نظر ما است، بافت فرهنگی   (129: 1939)هالیدی و حسه، 

ها نیازمنديم در درجه اول، گونه داستاناست  برای ملال ه بافت ايه« های مکتوبنقالی»

ريخ ادبیات هنها را یدويه كنیم یا بهتر بتوانیم یدییرات متأثر از شرايی یاري ی را در یا

ها )بیدمی و طرسوسی( پ  از حملة نامهبررسی هنها، مورد یوجه قرار دهیم  مثالً داراب

دار شده است  اند؛ درست زمانی كه یرور ايرانیان بار ديگر جريصهمدول نگاشته شده

-یوانسته یا حدودی ايه یرور جريصهپرافت ار ايرانیان قبل از اسالم، مینوشته از گذشته 

ويژه مذه  یشی ، دارشده را التیام بب شد  در دورة صفويه به دلیل رشد ی لبات مذهبی، به

ها و نامهها و علینامهاند  حمزه، رنگ مذهبی به خود گرفته«های مکتوبنقالی»

نوشته شدند، بیانگر ايه موضوا هستند  حسیه كرد هايی كه در ايه دوره م تارنامه

دورة « های مکتوبنقالی»شبستری؛ هيینة اختالفات مذهبی زمان خود است  در ملال ة 

قاجار، هشنايی با یرب و یأثیر هن به خوبی قابل مشاهده است؛ برای نمونه، در داستان امیر 

ی برخورد ايرانیان با یرب است  هاارسالن، وجود یماشاخانه و یوصیف كلیساها، از نشانه

های مکتوب بسیار پررنگ است و در ايه مقاله مجالی برای بیان بیشتر یأثیر بافت بر نقالی

 هن نیست 
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گیری (، به شکلintertextualityبینامتنیت ) روابط بینامتنی و نقالی:-2-3-7

ض و دگرديسی گیری شامل استقراشود  ايه شکلم نای مته، یوسی متون ديگر گفته می

باشد  نامور مللق در متنی ديگر یوسی مؤلف يا ارجاا دادن خواننده به متنی ديگر می

ها در در طول یاريخ همواره مته»گويد: و در ی ريف هن می« درهمدی بر بینامتنیت»كتاب 

های پیشیه های نويه بر پاية متهشدند و همیشه متهای با يکديگر خلق میين اریباط شبکه

« یاباندندهای پسیه بازمیینة متههای گذشته خود را در هيگرفتند و متهل میشک

  (18: 1938)نامورمللق، 

های فراوانی مبنی بر یأثیر متون ديگر بر ين مته به چشم نشانه« های مکتوبنقالی»در 

يگر مناب  های مربوط به ايه  انر يا دیواند از ساير داستانگیری میخورد  ايه یأثیر و واممی

یوان های مکتوب از هثار مشابه خود در ايه  انر، میو هثار ادبی باشد  در حوزة یأثیر نقالی

 هفريهم تقد است كه داستان شاهزاده شیرويه و نوش ویبه س ه مصجوب اشاره كرد  

اند؛ برای مثال نصوه جنگیدن قهرمانان در هر دو نامه، بسیار بر امیر ارسالن یأثیرگذاشته

داری امیر ارسالن و زندهنامه دقیقاً يکی است  نصوه ش هفريهاستان امیر ارسالن و نوشد

شوند و يا هفريه يکسان است  هر دو قهرمان مسلمانند ولی عاشق دختران مسیصی مینوش

افتند  هر دو نزد ناپدری ارسالن در روم ایفاق میهر دو داستان شاهزاده شیرويه و امیر

های فراوان ديگری مبنی بر مشابهت ايه سه داستان وجود دارد و نیز نشانهشوند بزرگ می

 ارسالن از شاهزاده شیرويه و نوشكه موج  یقويت نظرية مصجوب بر یأثیرپذيری امیر

(  مثالی كه هورده شد ینها نمونة 0و  1مقدمه:  ،1948الممالن، نامه است )نقی هفريه

یوان گفت، وجود است  به طور كلی می« های مکتوبینقال»كوچکی از روابی بینامتنی در 

ای میان ها، مبیه وجود رابلة بینامتنی فوق ال ادهگونه داستانماية مشترک در ايهصدها به

های مشتركی نظیر هزمايش قهرمان برای وصال با م شوق، احضار با مايههنهاست  به

دار شدن او به طرز م جزه هسا، بچه سوزاندن مو و پر، چوب يا اسم رمز، بی فرزندی شاه و

وجود عناصر خیالی چون جه و پری، ی قی  شکار و مسائلی كه پ  از هن بر قهرمان 

شود، اسباب و لوازم عیاری، طوطی س نگو، عاشق شدن با یلوير يا شنیدن حادث می

صدای م شوق، مکر زنان، وزير دست راست و وزير دست چپ، حسادت برادران بزرگتر 

های مت لق به ايه ماية مشترک ديگر میان داستانها بهیر و هزار او و دهرادر كوچنبر ب
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شود و در مايه و م نا ختم نمی انر  از طرفی ديگر، روابی بینامتنی در ايه حوزه ینها به به

 شود های بالیی نیز ديده میساير موضوعات ديگر و همچنیه لفظ و هرايه

 

 گیرینتیجه -3

گزاری وجود داشته به نام نقالی و داستان یاري ی ايران، سنّتی ادبی فرهنگیدر گذشتة 

گزاران، وظیفة انتقال رسد  داستانها میاست؛ سنّتی كه سابقة هن حداقل به اواخر دورة ماد

های ملی و دينی را در طول یاريخ به عهده داشتند  م اطبان هنها، هم مردم عادی داستان

به سینه و نسل ها كه در طی سنّت شفاهی سینهن بگان بودند  ايه داستان كوچه و بازار و هم

هايی خاد، یوسی نويسندگان و كایبانی عموماً گمنام، با يافت، در دورهبه نسل انتقال می

گیری نوا های شکل شفاهیشان، به رشته یصرير درهمد و موج  شکلحفظ برخی ويژگی

 گرديد ادبی خاصی در یاريخ ادبیات فارسی 

بندی انواا ادبی برپايه مصتوا و بندی و یقسیمدانش انواا ادبی، دانشی است كه با طبقه

سازد  نوا ادبی، در واق  هويتی است كه ما به فرم، زمینه را برای ملال ه بهتر هن فراهم می

میانة های عایوان داستاندهیم  در ايه میان، میهای مشابه میين يا چند اثر ادبی با ويژگی

های خاد گزاری سرچشمه گرفتند و با حفظ ويژگیبلندی كه از سنّت نقالی و داستان

زبان مردم مکتوب شدند را ين نوا ادبی يا ين  انر خاد در ادبیات فارسی نامید   انری 

ای را در قال  فرمی مناس  بیان كرده است  ما در ايه مقاله به ايه  انر كه مصتوای ويژه

های هن از مدلی كه ايم و برای برشمردن ويژگیرا داده« های مکتوبنقالی»خاد، عنوان 

اند، استفاده بیان كرده« نظرية  انر»مهدی زرقانی و مصمودرضا قربان صباغ، در كتاب 

متنی كاركرد، متنی مصتوا، فرم يا ساختار، وجه و چهار متدیر برونكرديم و سه متدیر درون

های مکتوب مورد بررسی قرار داديم  به ا در ی ییه  انر نقالیبافت، م اط  و بینامتنیت ر

های مکتوب را عاشقانه، دينی و مذهبی، یاري ی، یوان مصتوای نقالیايه یریی  می

هايی ها دارای ويژگیماجراجويانه، اخالقی و پندهموز دانست  ساختار ايه دسته از داستان

گرايی، زمان و ازی ض یف، مللقپردهای گسترده، ش لیتچون پیرنگ سست، كنش

هوری، نقش پررنگ سرنوشت، ای، یکرار، شگفتهای نصو مصاورهمکان مبهم، ويژگی

های اند  نقالیهای دوگانه، ناهماهنگی وقاي ، ایراق و مسلسل بودن رواياتیقارن و یناس 



 34 44شماره                                          نشریّة نثر پژوهی ادب فارسی                                                              

مايشی و های چندگانه از میان وجوه حماسی، ینايی، نمکتوب در بیشتر اوقات دارای وجه

های ها، انتقال فرهنگ ینی ايرانی در طی نسلی لیمی هستند  كاركرد اصلی ايه داستان

سواد، یوانمند و فقیر، زن و متماديست  م اط  هنها عامة مردم ايران اعم از باسواد و بی

های مکتوب، مانند ديگر هثار ادبی در بافت اجتماعی و یاري ی م یه مرد هستند  نقالی

ويژه متون نقالی مکتوب( ها با متون پیش از خود )بهدند و از هن یأثیر پذيرفتند  هنپديد هم

های هفتگانه رابلة بینامتنی دارند  البته كامالً واضح است كه بررسی هر كدام از متدیر

یری در ايه زمینه است و ايه های مکتوب نیازمند یصقیق و بررسی بسیار مفللدرباره نقالی
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