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  مقدمه - 1
 ايرانـي  مذهب شيعه پهلوان چند هاي اريعي و ها لوانيپه حكايت ،شبستري دكر حسين قصة
 تركـان  اغلب كه مملكت و دين دشمنان عليه صفوي، عباس شاه حكومت ساية زير كه است

 در و دارد تـاريخي  مضموني كتاب اين اگرچه .كنند مي مبارزه هستند، مذهب يسنّ ازبكان و
 پـردازي  قصـه  و داسـتان  سـر سرا ،شود مي يافت تاريخي هاي شخصيت اسامي آن جاي جاي
ـ  هـاي  داسـتان  ماننـد  و است  از ،نامـه  رسـتم  و اسـكندرنامه  ،حمـزه  رمـوز  چـون  ايهعاميان

  تـاريخي  جنبـة  و شـده  افزوده آنها به هايي برگ و شاخ زمان گذشت با كه است هايي داستان
  .است رفته بين از كامالً يا يافته كاهش آنها

 اسـت  متـأخر  دوران هـاي  قصـه  از اند پنداشته هك افرادي نظر برخالف ،ردك حسين قصة
 بـه  عهـد  آن از كه رسد مي نظر به و دارد سابقه سنجر سلطان دوران از ،)692 :1382 ،راوندي(

 بـه  هـا  سـال  طول در و )720 :1386 افشـاري، ( گرفته خود به شيعي چهرة و آمده صفويه دورة
 و اختالفـات  روايـات،  اين در بتهال .است شده نقل متعدد راويان سوي از گوناگون هاي شكل
 قصـة  « ،اسـت  گرفتـه  قـرار  مقالـه  ايـن  اسـاس  كـه  كتـابي  .شـود  مـي  يافت نيز هايي تفاوت
 ،كـرد  حسين داستان از موجود روايت ترين كهن براساس كه دارد نام »شبستري كرد حسين
 الدنبـ  به كه قهرماني ماجراي چند از است تركيبي اثر ساختمان .استشده چاپ و تصحيح
 قهرمانـان  از قهرمـاني  درخشـش  با هريك و دهد مي روي پيوستههمبه صورت به و يكديگر
   محسـوب  كتـاب  كلـي  مـاجراي  از بخشـي  ،حـال درعين و داستان از مستقل يئجز كتاب،

 از بـا  و گيـرد مـي  قـرار  اصـلي  شخصـيت  قهرمانـان،  از يكي ،ماجراها از هريك در شود؛مي
 .رسد مي قصه پايان به ها بخش ساير با مشابه ماجراهاي سرگذراندن

 و سـليم  سـلطان  حكمرانـي  دورة را عثمانيان و ايرانيان اختالف اوج نگاران، تاريخ اگرچه
 عبـاس  شـاه  پهلوانـان  زورآزمايي به مذكور كتاب ،)9 :1316 ،ونابر( دانند مي اول اسماعيل شاه

 جلـوس  بـه  ابتـدا  در ،وقـايع  ترتيـب  نظـر  از و پـردازد مي سليم سلطان زيردستان با صفوي
 روايـت  چنـين  آثـار  نـاقالن  و اخبـار  راويان اما ...« :كند مي اشاره شاهي تخت بر عباس شاه

 و سـلطنت  تخت بر او جاي بر عباس شاه ،نمود رحلت دنيا از طهماسب شاه چون كه اند كرده
 كردگيسـر  بـه  تركسـتان،  ازبكـان  از ايعـده  ورود بـا  داستان  )1(.)53( »...گرفت قرار دولت

 ،عبـاس  شـاه  هرگـاه « تـا  آينـد مـي  ايران به آنها .شود مي آغاز ايران به ازبك »خان خلخال«
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 ببرنـد  خـان  عبيـداهللا  »بـراي  از را او سـر  رود نمي اگر و خوب، كه رودمي پيشش از سلطنت
 تقـي « ،»آجرپـز  ميرباقرسيد« مانند يپهلوانان مانيِقهر با حوادثي سلسله طي از پس .)همان(

 .رسـد  مـي  »شبسـتري  كـرد  حسـين « درخشـش  بـه  نوبـت  ،»بند تكمه مسيح« و »در چرم
 ودننمـ  روانـه « مـاجراي  بـا  كه است كتاب قهرمانان دالورترين و ترين جوان از كرد، حسين

 مـاجراي  در سپس وي .)132( شود مي ظاهر كتاب در ،» ...هندوستان جانب به در  چرم تقي
 »افتـاد  اتفـاق  كه مقدماتي و الرّوم هـارزن جانب به مسيح و كرد حسين و ميراسماعيل رفتن«
   .درخشد مي ماجراها در بديل بي قهرماني عنوان به ،)149- 167(

 و معـدود  اسـت،  گرفتـه  صـورت  شبستري كرد حسين قصة دربارة تاكنون كه تحقيقاتي
 كتـاب  ايـن  غيرانتقـاديِ  و نشده اصالح ،بازاري هاي چاپ براساس اغلب و است شمار انگشت

 در قـالبي  هـاي  گـزاره  از اي گنجينه« نام با خود مقالة در مارزلف اولريش .است گرفته امانج
 استخراج را كرد حسين روايت در تكرارشونده عبارات و واژگان ،»كرد حسين عاميانة داستان

 رزمـري  .)1385 مـارزلف، ( اسـت  كـرده  مقايسـه  »خـانم  گلـين  مشـدي « عاميانة هاي قصه با و
 عناصـر   »شبسـتري  كـرد  حسـين  داسـتان  در حيـدرآباد « مقالـة  در زنيـ  جانسن استنفيلد
 اشـاره  روايـت  در هنـد  حيـدرآباد  اهميـت  و نقـش  به نموده، بررسي را روايت اين داستاني

 بـه  )1385( شبستري كرد حسين ةقص كتابِ مقدمة در افشار ايرج .)1385 جانسن،( است كرده
 مهـران  .است داده قرار تأمل مورد را آن انواژگ از برخي و پرداخته داستان اين كلي توصيف
 و كـرد  حسـين  داسـتان  شخصـيت  بررسـي  به ،يادشده كتاب بر خود مقدمة در نيز افشاري

 مقالـة  .)1385 افشـاري، ( است پرداخته داستان اين مضامين و ادبي صناعات و زباني مختصات
 در روايـت  صـر عن مختلـف  هـاي  ويژگـي  و ابعـاد  از روشني و كامل تصوير دارد سعي حاضر

 و معرفـي  را هـا  ويژگي اين تك تك متني، شواهد ذكر با و هدد دست به كرد حسين داستان
  .نمايد تحليل و تجزيه
  

  داستان ةخالص - 2
 .كنـد  مي اشاره خود پهلوانان همتاييبي به ،آنها با صحبت و تاجر چند با ديدار در عباس شاه
 در را ايـران  بازكند دهان اگر« كه برند مي نام لاستانبو در چلپيحسن نام به پهلواني از تجار
 برتري اثبات و توانمندي تقابل سوي به را عباس شاه ذهن بياني چنين .)155( »شدكَمي دم
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 و شـود  مبـارزه  داوطلب فردي خواهدمي ايراني پهلوانان از ،رو اين از .دهدمي سوق ايرانيان
ايـن   .سـازد  نتقلم  - انديشه خوش و ورخيزدال سرزمين -  نايرا به را جويي برتري نمادهاي

 ،آبـاد و الشـه   سليم، جـام نـوش   چلپي، ريش و سبيل سلطانحسن ند از سرِانمادها عبارت
ـ بـاقر آجرپـز  پسر مير ،ميراسماعيلپس  .بادپاي سلطان عنـوان قهرمـان وارد داسـتان    ه، ب

سفر پهلـوان و   در .كنندعنوان ياريگر وي را همراهي ميكرد به شود و مسيح و حسين مي
دو جـوان   شـود و مـي رو  روبـه ، چلپـي دختر حسـن ، بانو اسماعيل با سنبلمير همراهانش،

در بخشـي از   پيونـدد و  بانو به جمع ياريگران روايـت مـي   سنبل .شونديكديگر مي ةدلبست
  .فرستدبهزادنامي مي ةدهد و به خان راري ميف از زنداناسماعيل را داستان مير

كه  يهنگام يارانش، بر پناه دادن قهرمان و ز ياريگران است كه عالوهبهزاد يكي ديگر ا
براساس قـوانين كلـي   . شوددستگير و به دار آويخته مي ،آيد به شهر مي ذوقهآ ةبراي تهي
  .يابدقهرمان از مرگ نجات مي شود وكشته مي )2(قهرمان لِبهزاد به عنوان بد ،روايت
ــان در ــت قهرمان ــاز   نهاي ــات جن ــا نج ــ ةب ــاتالن وي به ــام از ق ــاي  ،زاد و انتق   نماده

ايـن   بـا  .دهنـد بهزاد را به ايـران انتقـال مـي    ةچلپي و نيز جنازدختر حسن ،شدهخواسته
 يروي بـدني و نخاطر اثبات حقانيت و برتري ه ايرانيان ب عباس و پيروزي ذهن و روان شاه

بلكـه   ديگـر نيسـت،   اين پيروزي تنها پيروزي پهلواني بـر پهلـوان  . يابدفكري تسكين مي
روز جشـن گرفتـه     شب و هفـت   خاطر آن هفته منش نيز هست كه ب پيروزي انديشه و

  . آيدميبانو به همسري ميراسماعيل در سنبل شود ومي
 انتخـاب  بـا  و اسـت  شـده  گرفتـه  پيش در يكساني تقريباً روايت شيوة كتاب، سراسر در

 بـه  نيـز  اثـر  روايـت  كلـي  انداز چشم عه،مطال حوزة كردن محدود بر عالوه مشخص، داستاني
ار  سـمك  ماننـد  ،عاميانه هاي نداستا عموم در كهچنان .آيد مي دست يـا  و نامـه  داراب ،عيـ 

 هـاي  شخصـيت  براي ،داستان يك سراسر در توصيفات و حوادث ،بينيم مي نيز اسكندرنامه
ـ كـه   ،اين ويژگيبراساس  .شوند مي تكرار ترتيب و شكل همان به و مختلف خصـوص در   هب
: 1386 محجـوب، (خـورد   هاي عاميانة اواخر دوران صفوي و بعد از آن به چشـم مـي   داستان

 ،هـا يكنواخـت و تكـراري اسـت     حوادث داستان بسـيار محـدود و مكـرر و صـحنه     ،)148
بـدون   ،و در داسـتاني ديگـر آورد  اي از يك داستان را برداشت  توان صحنه كه مي طوري هب

نيـز از ايـن    كـرد  داستان حسين. ايجاد شود  ب و هماهنگي داستانكه مشكلي در تناساين
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يكـي از پهلوانـانِ مـأمورِ    نيست و هر بخش آن شروعي دارد كـه طـي آن    مستثنيقاعده 
، لبـاس   طور معمول شبگردي شود كه مضمون آن به وارد ماجرايي مي مبارزه و هنرنمايي،

، سراپا سـالح پوشـيدن،     رد زدنمزاحمان و دشمنان، دستب مبدل پوشيدن، بيهوش كردن
شبانه به خانة دشمن رفتن، ريش و سبيل دشمنان مغلوب را تراشيدن، كاغذي در هنگام 

شب به چارسوق بازار رفـتن و بـه نگهبـان     جا گذاشتن، نيمه دستبرد و يا كشتار از خود به
   .بازي و سرانجام پيروزي استگفتن، مبارزه و تيغ» خير  به  شب«

  
  ديد زاوية و ايترو نوع - 3

 باشـند، گـو  وجود قصه و حضور قصـه  متون ادبي را كه داراي دو خصوصيت ةاسكولز كلي
ژگـي   از اين دو وي نيز كه كرد حسينداستان  .)8: 1371 اخـوت،  به نقل از( داندمتن روايي مي
روايـت تـوالي   «براسـاس تعريـف تـوالن    . گيـرد  متون روايي قرار مي ءجز ،برخوردار است

: همـان  به نقـل از ( »اندتصادفي در كنار هم آمدهحوادثي است كه به صورت غير ي ازملموس
- پراپ نيز روايت را متني مي. آشكار است كامالً كرد حسيندر داستان نيز اين توالي  .)10

متعـادل را  متعادل و بازگشـتن بـه حالـت    ير وضعيت از حالتي متعادل به غيرداند كه تغي
و از آن متنـي   خـورد مـي  بـه چشـم   كرد حسين در قصةهم دي چنين رخدا .كندبيان مي

  .سازدروايي مي
 روايت شيوة همان يا »ديدگاه« ،دارد وجود مخاطب و اوير تعامل در كه مهمي موضوع

 .)95 :1378 ،اوئلـه  و بورنـوف ( كنـد  مـي  انتخاب خود داستان براي كه است ديدي  هزاوي و راوي
 گويـد،  مـي  سـخن  كـه  اسـت  صـدايي  راوي« و راوي توسـط  داسـتان  ارائة و تعريف روايت،
 »كنـد  مـي  تعريـف  واقعي امري عنوانبه را داستان و اوست دوش بر روايت كنشِ ليتمسؤو

 ءجـز  يـا  باشـد  داسـتان  فرعـي  يـا  اصلي شخصيت است ممكن راوي .)133 :1384 مكاريك،(
 1درونـي  ديد هزاوي با اول حالت در .كند روايت بيرون از را آن و نباشد داستان هاي شخصيت

 از يكـي  را داسـتان  درونـي،  ديد هزاوي در .داريم سروكار 2بيروني ديد هزاوي با دوم حالت در و
 هـا  شخصـيت  خصوصيات و رفتار انديشه، بيروني، ديد هزاوي در و كند مي تعريف ها شخصيت

 شـود  مـي  گـزارش  نـدارد،  داسـتان  در نقشـي  هـيچ  كـه  راوي زبان از و شخص سوم ديد از

                                                 
1. internal point of view 
2. external point of view 
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 بـه  و نـد ناد مي بيروني ديد هزاوي انواع از را »كل داناي« روايت شيوة .)252 :1364 رصـادقي، مي(
 رامايانـا  و اديسه ،يليادا مانند آثاري در كه باشد داستاني يدد هزاوي ترين قديمي رسد مي نظر
 و پهلـواني  هـاي  منظومـه  در و داريـم  كارسـرو  آن بـا  نيـز  مقدس كتب در ،است رفته كار  به

   .)200 :1362 براهني،( خورد مي چشم به ديد هزاوي نوع اين هم ها قصه ديگر انواع و انهعاشق
 شـمار  بـه  روايـي  ادبيـات  در هـا  پـژوهش  تـرين  اساسي از روايت ديد هزاوي و نوع بررسي

 ادبيـات  و اسـت  اجتنـاب  غيرقابل ضرورت يك راوي وجود شفاهي ادبيات سنت در .رود مي
 موضـوع  بـه  كـه  كسـي  اولـين  .)96 :1378 اوئلـه،  و بورنـوف ( گيرد نمي شكل راوي بدون روايي
 داسـتان  يـك  شـرح  ميان »بوطيقا« سوم فصل در كه بود ارسطو كرد توجه 1شناسي روايت

 نـوزده  هاي سده نويسندگان بعدها و شد قائل تمايز داستان، هاي شخصيت و راوي وسيلة به
 را شناسـي  روايت ،روايت از اي اسانهشن زيبايي بحث طرح با وي هاي بحث مبناي بر بيست و

 كتاب كه كرد اشاره پراپ والديمير به ايدب مبحث اين برجستة هاي چهره از .دادند گسترش
 قـرار  محققـان  از بسـياري  توجه مورد پريان هاي قصه شناسي ريخت نام به او ارگرايانةساخت
 لئمسـا  بـه  توجـه  بـا  زهروامـ  ها، داستان روايت در تحقيق .)149- 150 :1384 ،مكاريك( گرفت

 هـاي  بحـث  و نويسـنده  از راوي جـدايي  راوي، چندصـداييِ  روايـت،  زبان جملهاز ،متعددي
 و مـدرن  پـردازي  داسـتان  هـاي  شـيوه  و جديـد  متـون  با مطابق بيشتر كه ديگري شمار بي

  .شود مي گرفته پي است، شده طراحي مدرن پست
 داسـتان  روايـت  بـه  )3(»روايت روح« يا كل داناي شيوة به راوي ،كرد حسين داستان در 

 تمـام  اعمـال  و افكـار  از راوي .اسـت  كـرده  حفـظ  داستان سراسر در را شيوه اين و پرداخته
 و حـوادث  هايشـان،  كـنش  و افـراد  همـة  بـر  اشـراف  با و دهد مي خبر ماجرا هاي شخصيت
 نشـان  طـب مخا بـه  را خـود  يِكلّ داناي داستان، هاي موقعيت و ها مكان و ها صحنه ماجراها،

 از بخشي در ها، شخصيت دروني هاي انديشه و افكار از دادن آگاهي زمينة در مثالً .استداده
  :خوانيممي چنين داستان

 بـا  ،آمـده  در جلوه به قدمش زير در استنبول شهر سواد تا تاخت مي مركب روز و شب ميراسماعيل
  .)150( بشوم شهر داخل شب بايد ندارد صورت من ماندن گفت خود

 اشراف آن بر راوي كه داستان هاي شخصيت مخفي هاي صحبت و پنهان اعمال درمورد
   :كرد اشاره نمونه اين به توان مي نيز دارد

                                                 
1. narrattology 



  ... كرد قصة حسينبررسي عنصر روايت در 

 

١٤٩  
  

 

  

 1390پاييـز    ،17 شمارة        

 خانـة  در روي و شده سوار را ميراسماعيل اسب و شده سرازير قصر از ديد چنان را دختر دايه چون
 ]اي[نشسـته  چه گفت و گذارد او گوش در سر رسيد چلپي حسن پيش در چون و نهاد چلپي حسن

  .)151( ندامشغول خوردن شراب به او با و آورده باغ در را ميررافضي پسر دخترت كه

 شود مي مشاهده ،نداستا سراسر در دست اين از بسياري شواهد و ها نمونه اين ديدن با
 نامحدود كل داناي روايت شيوة اتخاذ با شخص، سوم ديد از و بيروني ديد هزاوي از راوي كه
 هاي قصه و عاميانه هاي داستان بيشتر شيوة شيوه، اين .استپرداخته داستان اين روايت به

 به ها الـس كه هـعاميان ادبيات نوع از اي هـقص عنوانبه نيز كرد حسين ةـقص و است قديمي
 روايت ةشيو اين از جدا چندان تواند نمي ،است شده روايت نقاالن توسط و شفاهي شيوة
   .باشد شده

 روايت و نقل براي را كهن هاي داستان بيشتر كه بپذيريم را پژوهشگران نظر اين اگر
 مكتوب شكل در را نقالي و شفاهي روايت تأثير بايد ،)135 :1386 محجوب،( اندساخته شفاهي

 و كـسب و انشا همان با مكتوب آثار اين اغلب زيرا ،باشيم داشته نظر در نيز عاميانه آثار
 حفظ را خود شفاهي هاي يـويژگ موارد بيشتر در و دهـش نوشته نقاالن خواني قصه سياق
  .دنكن مي جلب خود سوي به را عوام مخاطب مردم، روزمرة زبان كارگيريبه با و ندا كرده

 خطـي  نسـخة  ترين كهن با مطابق« است،شده انتخاب آن از موردنظر داستان كه كتابي
 تنظيم و تصحيح ق1255 كتابت تاريخ با ،نامه حسين به ومموس ،كرد حسين از شدهشناخته

 مكتـوب  شكل اين به داستان شفاهي صورت تبديل احتماالً ؛)16 :1385 افشاري،( »است شده
   .)441 :1385 مارزلف،( است نبوده نسخه اين از پيش چندان نيز

 نقـالي  آن روي از گذشـته  در كـه  اسـت  هـايي  قصـه  جملهاز شبستري كرد سينح قصة
 شـفاهي  و عاميانـه  زبـان  هـاي  ويژگـي  از داستان، روايت كه است طبيعي كامالً و كردند مي

 يافـت  فارسـي  عاميانة هاي داستان بيشتر در كه شفاهي سبك هاي ويژگي اين .باشد آكنده
 ؛اسـت  ردهـك كـنزدي نقالي روايت به نيز را نظر وردـم داستان ،)454  :1385 مارزلف،( شود مي

 بـه  نزديك و خاص زباني و  كرده حفظ را داستان نقاالنة روايت هاي ويژگي از بسياري يعني
 اسـت  كـرده  عرضـه  مخاطـب  بـه  را هجـري  يازدهم قرن اواسط تاريخي عاميانة هاي روايت

تـر شـدن ايـن موضـوع، عناصـر زبـاني روايـت را بررسـي         براي روشن .)465 :1385 جانسن،(
  .كنيم مي
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  زبان روايت - 4
  هاي زبان عاميانهقالبي و نشانههاي گزاره - 1- 4

 و هـا  كـالم  تكيـه  عبـارات،  اصـطالحات،  لغـات،  از اسـت  آكنـده  داسـتان  ايـن  روايـت  زبان
 يـادآور  همگي كه خود عصر مردم زبان در رايج هاي دشنام از بسياري حتي و ها المثل ضرب
 )166 و 161( وريمخ برمي »القصه« عبارت به بار دو داستان اين در .اندعاميانه و شفاهي زبان
 دهد مي قرار خطاب مورد را مخاطب بارها نيز راوي و است شفاهي هاي گويي قصه يادآور كه
 حسـن  از كلمه چند اما« يا و  )152( »بشنو تبريز دالوران از كلمه چند اما« :گويد مي مثالً و

 كـار  بـه  رنظـ  مـورد  بخـش  در بـار   دوازده جمعاً كه دست اين از مواردي .)156( »بشنو چلپي
 راوي روايت كانون تغيير براي بيشتر كه است نقالي و شفاهي روايت هاي نشانه از است، هرفت
 هـاي  شخصـيت  ظهـور  امكـان  و رود مـي  كار  به داستان محوري شخصيت تغيير درنتيجه و

   .كند مي فراهم راوي براي را داستان در متعدد
 صحنة به ورود از پيش شيوه، اين خاذات با راوي كه كنيم مي مالحظه نيز نقالي شيوة در
 حـد  از بيش كردن درگير و ماجراها موازي تعريف و بيان از و بندد مي را قبلي صحنة ،جديد
 تغييـر  هـا  عبـارت  گونـه  اين اين، بر عالوه .)447 :1385 مـارزلف، ( كند مي پرهيز مخاطب ذهن
 كننـد مـي  دنبـال  ديگـر  جـايي  در را داستان واقعدر و دهند مي نشان هم را داستان مكاني

 يكدستي از كه دانست راوي هاي شگرد ازجمله توان مي را عبارات اين .)467  :1385 جانسـن، (
 مكاني و زماني موقعيت در شخصيت چند يا يك نام درپيپي تكرار و داستان باري كسالت و
 نقـالي  ةشـيو  در .بخشند مي انسجام و استقالل ماجراها به و كاهند مي تكراري هاي صحنه و

 درنتيجـه  كه ماجرا زمان و صحنه مكان، ماجرا، ها، شخصيت فضا، در جايي جابه و تغيير اين
 از جلـوگيري  و داسـتان  در تنـوع  ايجـاد  باعـث  تواند مي انجامد،مي نيز راوي لحن تغيير به

 ايـن  روايـت  مهم هاي ويژگي از كه را شوندهتكرار عبارات اين .شود نقال و طبمخا خستگي
 را آنهـا  كاركردهـاي  و انواع و ناميده داستان »قالبي هاي گزاره« مارزلف اولريش ،اندداستان
 وفـور  بـه  عاميانـه  هـاي  قصه در كه ها خطاب گونه اين .)446 :1385 مارزلف،( است كرده بررسي
 زبـان  كـه  دهند مي نشان و شده محسوب روايت عاميانة زبان هاي ويژگي از شوند، مي يافت
 .اسـت  عاميانـه  روايـت  انـواع  از و شـفاهي  روايت زبان به نزديك كرد سينح داستان روايت
 اي واژه كـه  اسـت  »روزي« واژة بـا  داستان شروع ،روايت زبان بودن عاميانه از يديگر شاهد

  :رودمي شمار به عاميانه هاي قصه آغاز در پركاربرد
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 انـد  داده ترتيـب  گون بدين را سخن گفتار شيرين شكرشكن طوطيان و آثار ناقالن و اخبار راويان اما
 آرام و قـرار  قاپي علي تاالر باالي بر مكانجنت عباس  شاه اعني مرشد كامل و كامل مرشد روزي كه

  .)149 ( ...كه داشته
  

  وصفي افعال از استفاده - 2- 4
 .اسـت  وصـفي  افعـال  فراوان كاربرد ،كرد حسين داستان در نقاالنه روايت هاي جلوه ديگر از

 بـه  صـفوي  دورة نثر و است عاميانه نثر طبعاً و گفتگو زبان هاي ويژگي از وصفي لافعا وجود
 از بخشـي  در مثـال  عنـوان بـه  .)249 /3 :1388 بهار،( است آن از آكنده ،گفتگو زبان از پيروي
 در ،آمـده  نظـرش  بـه  قصـري  ،كرده گردش باغ در قدري« ميراسماعيل :خوانيم مي داستان

 :اسـت آمده نيز ديگر جاي در .)150( »رفت خواب به ،بگذارده سر رزي بر را سپر قصر آن پاي
 شـاه  نظـر  دفعـه  يـك  كـه  داشته قرار و آرام قاپي علي تاالر باالي در مكان جنت عباس شاه«

   .)149( »آمدند مي كه افتاد تجاران جماعت نفر چند به كشور هفت
  
  اغراق و مكان زمان، - 5
 واقعـي  ابعـاد  بـه  داسـتان  ايـن  در كـه  شـد  يادآور يدبا همچنين روايت عاميانة پرداخت در

 اثـر  سراسر در جغرافيايي اشتباهات و است نشده چنداني توجه مكاني و زماني هاي موقعيت
 تـاريخي  ةدور داسـتان،  دادنِروي مكـان  و زمـان  بودن مشخص نظر از البته د،شومي يافت
 نآ ةهمسـاي  كشورهاي و راناي در نيز حوادث بيشتر و است )عباس شاه( صفوي دورة همان

 كرد سينح داستان نظر اين از و دهد مي روي اصفهان يعني ايران زمان آن پايتخت ويژه هب و
 محجـوب، ( اسـت  شده مشخص آن در مكان و زمان كه اند دانسته ايراني عاميانة افسانة تنها را

1386: 1057(.   
 نيـز  پهلوانـان  سفر مبدأ و ماجرا شروع و است اصفهان ساكن عباس شاه ،داستان اين در

 آن در آنـان  روزة يك اقامت و است كرد حسين و مسيحپهلوان زادگاه تبريز .است شهر اين از
 اسـتانبول  شـهر  نيـز  روم پايتخـت  گويا و است روم پادشاه سليم سلطان .افتدمي اتفاق شهر
 طـرز  بـه  نيـز  هـا  سـرزمين  ميـان  فاصلة .ماجرا اين پهلوانيِ حوادث و مبارزات بستر و است
 از كـرد  حسين قصة پردازندة سوي از چينشي چنين .است ريختهدرهم و كوتاه آميزي اغراق

 و صـفويه  دوران( آن رهبري و شيعه مركزيت مقابلة يعني ،متني برون عناصر كه روست آن
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 توجيـه  قابـل  ،عثمـاني  سـالطين  يعنـي  ،آنها مقابل جبهة با )آنان جغرافيايي استقرار محل
 حتـي  و پرداختـه  گـزاري داسـتان  بـا  مخالفـت  به علما از بعضي كه صفويه دوران در .باشد

 آن در كه هايي داستان خلق ،)146 :1378 جعفريان،( كردندمي طرح را آن بودن حرام احتمال
 بـا  خـواني قصـه  بـراي  را الزم بسـتر  ،نـد پرداخت مي دين دشمنان با جنگ به ديني پهلوانان
 ميراسـماعيل « كـه  خوانيم مي داستان از بخشي در .كردمي ادايج ديني مايةدرون و موضوع

 خـود  بـا  آمـده در جلـوه  به قدمش زير در استانبول شهر سواد تا تاخت مي مركب روز و شب
 روز يـك  و شـب  يك حداقل به را »تاخت مي مركب روز و شب« عبارت اگر ؛)150( »...گفت
 شبي همان در استانبول به يحمس و حسين رسيدن كنيم، تعبير ميراسماعيل تاختن مركب

 آن شـب  يـك  و روز يك اقامت به توجه با است، رسيده استانبول به ميراسماعيل آن روزِ كه
 هـاي  اغراق كه شود توجه بايد البته .رسد مي نظر به آميز اغراق و حقيقت از دور تبريز، در دو
 شـكل  بـه  گـاه  و وردخـ  مي چشم به عاميانه هاي داستان عموم در باورنكردني و ذهن از دور

 شـد  يـادآور  بايد همچنين .)149 :1386 محجوب،( آيد درمي غيرمنطقي و مضحك هايي دروغ
 نوعي را آن توان مي و دارد حماسي محتواي نقالي، آثار از بسياري مانند كرد حسين قصة كه

 اغـراق  هـم  حماسـي  آثـار  روايت جدانشدني و مهم اجزاي از يكي و دانست عاميانه حماسة
 كـارگيري  بـه  و غيرطبيعي صفات و العاده خارق رخدادهاي صورت به ها داستان در كه است
   .خورد مي چشم به اغراق و مبالغه هاي آرايه

 خصوص هب و قهرمانان قدرت و سرعت در اغراق ديگر هاي نمونه نظر، مورد داستان در
 با كرد حسين مبارزة در مثالً شود؛ مي يافت وفور به داستان كشتار و درگيري هاي صحنه در

 در و )152( »دريد هم در رـقم رمـج چون را سپر« حسين :شوديـم گفته گيـفرن ساسان
 را نفر سيصد شب، يك در ميراسماعيل و مسيح و كرد حسين كه خوانيم مي ديگر جايي
   .)159( بريدند سر يكي يكي

  
   توصيف - 6

 دارنـد،  مسـتقيم  ارتبـاط  شـفاهي  يِپردازداستان شيوة با كه يادشده هاي ويژگي از گذشته
 در تـوان  مـي  را روايـت  توصـيفات  بيشترين .است »توصيف« از اندك استفادة ،ديگر ويژگي
 مـرز  از نيـز  آن كـه  يافت ها شبيخون و نبرد ميدان در ها شخصيت حاالت و صحنه توصيف
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 توصـيف  بـا  كمتر ردكُ حسين قصة سراسر در .رودنمي فراتر نبرد صحنة هر در پاراگراف يك
 لباس رنگ ،پوشش نوع فيوصت از يعني ،شويم مي رو به رو اشخاص ظاهري وضعيت و لباس

 اجتمـاعي  موقعيـت  بـا  خواننده آشنايي منظور به ها شخصيت ظاهريِ ديگرِ هاي ويژگي يا و
 و هـا  انگيـزه  هـا،  قهرمـان  حاالت توصيف جملهاز ديگر هاي توصيف .است نشده استفاده آنها

 و كوتـاه  و كـم  بسيار نيز صحنه و فضا ياتئجز همچنين و موقعيت و مكان افراد، احساسات
 ظـاهر  و لباس وضع از اطالعي هيچ راوي روايت، ابتداي در مثالً است؛گذر و كلي صورت به

 محـدودي  توضيحات به و دهد نمي دست به صحنه و موقعيت و مكان و تاجران و عباس شاه
 راوي ،نيز داستان به بانو سنبل ورود هنگام .كند يم بسنده ها شخصيت و فضا عيتوض دربارة
   .)150( دهد نمي او لباس يا چهره مورد در توضيحي و شرح هيچ

 نيـز  آن كه خوريم برمي داستان در ها شخصيت چهرة توصيف به معدودي موارد در تنها
 ميراسـماعيل،  بـه  بـانو  سنبل باختندل شرح در مثالً ،رودنمي فراتر اي استعاره يا و تشبيه از

 پـاي  در آفتاب زرين قرص چون جواني« جملة به تنها ميراسماعيل نكورويي وصف از راوي
 تشـبيهي  از مسـيح  و حسـين  دربارة نيز ديگر جاي در و كرده بسنده )151( »خوابيده تخت
 در حتـي  .)153( »افتـاد  ياژدهاصولت جوان دو بر بانو سنبل چشم« :است كرده استفاده گذرا

ـ  وضـع  نيـز  ،كرد حسين ،داستان برجستة شخصيت وردم  ديدنـد « :اسـت  منـوال  همـين  رب
 نيـز  ها مكان توصيف مورد در .)154( »برسانيد ساسان برابر در را خود ي،صولت رستم جواني،
   .)150( »باصفا بسيار ديد باغي .شد باغ آن داخل ميراسماعيل« :خوانيم مي مثال براي

 و شـكل  تصـور  تنهـا نـه  و شـود نمـي  ديـده  نيـز  انـدك  اتتوصيف اين داستان بيشتر در
 عمـوم  ،اسـت شـده  واگـذار  مخاطـب  ذهـن  بـه  هـا  شخصـيت  لباس و چهره اندام، چگونگي

 يـا  تشـبيه  از مـواردي  بـه  گـاه  تنها و شود مي ديده روايت زبانِ در كمتر نيز ادبي هاي آرايه
 برخـورد  ،دارد اغـراق  جنبـة  و رفتـه  كـار  بـه  پهلوانـان  و قهرمانان مورد در غالباً كه استعاره

  ،)149( »امكشـيده  زنجير قيد در من كه اژدهاوشاني چنين« جملة در نمونه براي .كنيم مي
 خـاك  در دمـاني  اژدهـاي « عبـارت  در و عبـاس، شـاه  دولت پهلوانان از استعاره اژدهاوشان
 ژدهـاي ا ،)همـان ( »كشـد  مي در دم به را ايران كند باز دهن اگر كه رسد مي هم به اسالمبول

 چنـين  نيز جنگ ميدان در كرد حسين توصيف براي .است »چلپي حسن« از ستعارها دمان
  :خوانيم مي
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 رفتـه  عقـب  بر وار قوچ چنان آن و زده هم بر ها دست بيان ببر آن و دمان نهنگ آن و زمان دالور آن
  .)154( شد بلند دالور آن الدرم الدرم صداي ]كه[ آمد پيش شيروار

 در مـثالً  .اسـت  رفتـه  كـار  به كنش و رخداد بيان براي بيشتر و است كوتاه متن جمالت
  :خوانيممي رومي تاجران با شاه برخورد بخش

 .نشـانيد  نيكـو  جـاي  در كـرده  نوازش را ايشان بردند باال در را ايشان چون طلبيد، باال را ايشان شاه
 محـالت  جميع ما كه آوردند خبر يهمگ جاسوسان پس ...گذرانيدند ارمغان رسم به پيشكشي آنها
 در زن فـالن  كـه  گفتنـد  .كردنـد  شـماره  را جاسوسان جميع پس .نديديم كسي از اثري گشتيم را

   .)156 و149( زن آن پي از كرده روانه را ها زن باز .نيست پيدا رفته محله فالن

 خود توجه اين از بيش راوي و هستيم رو به رو روايت نوع اين با داستان سراسر در تقريباً
 بـر  عـالوه  .كنـد  نمـي  معطـوف  گـويي  زياده و پردازي لفظ يا و فرعي جريانات و حوادث به را

 اسـت،  قهرمانـان  عمـل  و حركت بر متكي كه اتفاقات و حوادث بر تأكيد و حماسي محتواي
 ذهـن  كـردن  پراكنـده  از دارد سـعي  داسـتان  راوي كـه  است اين از ناشي ويژگي اين شايد

 از مخاطـب  كـه آن از پـيش  و كنـد  جلوگيري داستان كردن دنبال در او يخستگ و مخاطب
 حـد  بايـد  نقال نيز نقالي در .بپردازد اصلي ماجراي تعريف به نمايد، نظر صرف داستان ادامة

 اعتـراض  داستان روند از دورشدن به شنونده كه آن از پيش و ندك رعايت را شنونده حوصلة
 بايـد  وي همچنـين  .بـرود  اصلي داستان سراغ به خود د،بگير را موضوع اصل سراغ يا و كند
 صـه خال بـه  ،بدهـد  دست از را كالم رشتة ذهن، پراكندگي و خستگي اثر بر كه آن از پيش
 و جمـالت  كوتـاهي  ،ترتيـب  ايـن  بـه  .بپـردازد  لفـظ  كردن كوتاه و فرعي هاي روايت كردن

  .رسد مي نظر به طبيعي نيز داستان گفتگوهاي و مكالمات اختصار همچنين
  
   گفتگو - 7

 بـه  داسـتان  پـرورش  و تعريـف  بـا  و دارد زيـادي  اهميت اغلب عاميانه، هاي قصه در گفتگو
 خـاص  حنل از خالي و مشابه بيشتر ها گفتگو اين .كند مي كمك آن پويايي و آفريني هيجان

 شـود  يـمـ  ارائه روايت با آميخته و مستقلغير صورت به ،بوده شخصيت رــه به رـمنحص و
 يكـي  :شـود  مـي  ديـده  گفتگو نوع دو بيشو كم داستان اين در .)144- 145 :1375 ميرصادقي،(

 هـاي  شخصـيت  مكالمـات  ديگري و است قهرمان انديشة و تفكر بيان كه دروني گفتگوهاي
 تـوان  نمي و شود مي يافت داستان در متعادلي ميزان به گفتگو نوع دو هر .يكديگر با داستان
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ا  ،داد داستان در گفتگو كميابيِ به حكم و كوتـاهي  گفتگوهـا،  ايـن  توجـه  قابـل  ويژگـي  امـ 
 كنـد  مي فكر سيد اما« :خوانيم مي جايي در ها شخصيت تفكر بيان در مثالً .آنهاست اختصار

 بـا  ميراسـماعيل  ديگـر  جـاي  در ؛)155( »گويد چه من با و باشد كه خانهصاحب اين آيا كه
 جـايي  در ؛)150( »بشـوم  شـهر  داخـل  شـب  بايـد  ندارد، صورت من ماندن« :گويد مي خود

 نيـز  ديگـري  جاي در و )151( »دارد صاحبي مركب اين البته« :انديشدمي خود با بانو سنبل
 »كـرد  خواهـد  سـلوك  قسم چه اينها با خانه اين صاحب آيا« كه است فكر در ميراسماعيل

 كوتـاه  جملـة  چهـار  همين شبيه ما، موردنظر بخش در ،قصه دروني گفتگوهايِ تمام .)155(
  .است

 را آنها راوي كه كند نمي تجاوز كوتاه جملة چند بدلِ و رد از عموماً نيز بيروني گفتگوهاي
 گفتگوهـاي  .اسـت  نكـرده  گفتگـو  فـداي  را داستاني حوادث و آورده ايجاز بيشترين رعايت با

 اند شده احيطر بعدي اتفاقات براي چيني مقدمه و حوادث مسير تعيين براي يا اغلب داستان
 بـا  حريـف  دو ميـان  يـا  و ))149( داسـتان  ابتـداي  در تـاجران  بـا  عبـاس  شاه گفتگوي مانند(

 سـليم  سلطان با ميراسماعيل گفتگوي مانند( گيرندمي شكل ها رجزخواني و زباني هاي مقابله
 بـدلِ  و رد بـا  همگي كه است قهرمانان هاي دلجويي و ها رايزني شامل نيز ديگر موارد .))163(

   .))160( خود ياران با كرد حسين گفتگوي مانند( رسند مي پايان به كوتاه جملة معدودي تعداد
 سـخني  كه شويم مي رو به رو شخصيت يك از هايي جمله نقل با تنها موارد از بسياري در

 ايـن  ماننـد  ،انـد پيوسته هم به جملة چند گاه ها جمله گونه اين .است شده ارائه آن پاسخ در
 و را ايشـان  ندهيـد  امـان  و بياوريـد  بيرون را سربر خنجرهاي ياران« :كرد حسين ايه جمله
 گـاه  و ؛)159( »شود چه بعد تا باشيم نموده خونخواهي الجمله في كه بشويد سربري متوجه

 قدر اين كه اندكشته را ميراسماعيل گويا !مسيح اي« :او جملة اين مانند ،اندجمله يك تنها
 سـوي  از بلكـه  خاص،  شخصيت زبان از نه ها جملهتك اين نيز گاه .)153( »اندكرده جمعيت
  .شودمي لنق )157( »...كه دادند خبر« صورت به و نامعلوم اشخاص يا شخص
 ميـان  تمـايزي  و انـد شـده  عرضـه  لحـن  تغييـر  بدون و راوي لحن با گفتگوها اين تمام
 )151( ميراسـماعيل  و بانو سنبل گفتگوي در مثالً ؛شود نمي ديده مختلف اشخاص گفتگوي

 و شـود  نمي ايجاد واژگان و لحن در تغييري و خورد نمي چشم به اي عاشقانه تفصيل و طول
 و عاشـقانه  بيانـات  از ذكري راوي ،دارد ماجرا روند در برجسته تأثيري دو آن عشق كهاين با
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ـ  نيز ميراسماعيل به بانو سنبل باختندل شرح در و نياورده ميان به احساسي هاي توصيف  هب
   .است كرده بسنده بيت يك ذكر

 از راوي تـا  اسـت  بـوده  اي وسيله بيشتر پهلواني و عياري هاي داستان در عشق جاكهآن از
 داسـتان  ،)26- 27 :1378 محجـوب، ( برانـد  سـخن  قهرمانـان  جـوانمردي  و عيـاري  هاي ارزش
 اميرارسـالن  و نامه داراب ،عيار سمك مانند ،نقالي هاي قصه از بسياري برخالف ،كرد حسين

 از نشاني است، بيگانه سرزمين از شاهدختي به اي شاهزاده عشق قصة آنها يماجرا اصل كه
 ازدواج بـه  منحصـر  نيـز  آن عشـقي  مختصـر  ماجراهاي .ندارد طوالني عاشقانة هاي داستان
 ردپيشـب  بـراي  بيشـتر  كـه  بيگانـه  قـوم  و دشمن سرزمين از دختري با است ايراني پهلواني

 از بســياري در كـه  چنـان  ؛شـود  مـي  گنجانــده داسـتان  در قهرمانـان  بـه  كمـك  و داسـتان 
 دختـري  پادرمياني با آنان هاي گرفتاري رفع يا و بند از انقهرمان نجات ،عاميانه هاي داستان

از داليـل ديگـري كـه     .)153  :1386 محجـوب، ( شود مي ممكن است، بسته قهرمان به دل كه
ايـن اسـت    ،اند گي برخي از ماجراها و يا مكالمات داستاني ذكر كردهبراي اختصار و فشرد

است كه بايد در  كه گاه طول و تفصيل اين ماجراها بر عهدة نقاالن و گويندگان قصه بوده
 اي شرح كننده شفاهي قصه، اين توضيحات مختصر را به شكل دقيق و سرگرم بيانهنگام 

  .)16- 17: 1378محجوب، ( ندددامي بسط و
  

  داستان هاي شخصيت با راوي جانبدارانة برخورد - 8
 حـداقل  بـه  داسـتان  فرعي هاي شخصيت دربارة و فرعي هايبخش در گفتگوها و توصيفات

 را ايرانـي  پهلـوان  سـه  اگـر  .اسـت كـرده  توجـه  اصـلي  شخصـيت  به بيشتر راوي و رسد مي
 و روايـت  در حضـور  ميـزان  كمتـرين  مسـيح  پهلـوان  بـدانيم،  داستان اصلي هاي شخصيت

 عبـارات  و هـا  شـرح  بيشـترين  گرچـه ا و اسـت  داده اختصاص خود به را داستاني هاي حادثه
 كرد حسين متوجه راوي عنايت ترينبيش ،ستوا ماجراهاي و ميراسماعيل پيرامون داستاني

 ابتدايي بخش در .شودمي او نقش شدن رنگكم مانع ،خاص شگردهاي از استفاده با كه است
 بـا  روم، بـه  مسـيح  و حسـين  ورود بخش از اما ،است اصلي شخصيت ماعيلميراس داستان،
 قهرمـان  داستان، اواسط از كرد حسين و شويممي رو روبه اصلي شخصيت محوريت چرخش

كـه   او ،به اين ترتيـب  .كند مي معطوف خود به را راوي توجه تمام و شود مي ماجرا بديلِبي
  .شود قهرمان داستان تبديل مي )4(مل0مك به در ابتدا به عنوان شخصيت ياريگر بود،
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چيست و چرا  كرد راوي به حسين توجهآيد كه دليل  جا اين پرسش به ذهن ميدر اين
راوي  رد،هايي كه نيازي هـم بـه دالوري و پهلـواني و قـدرت عيـاري نـدا       در اجراي نقش

هـاي   است؟ در پاسخ بايد توجه داشت كـه در اكثـر داسـتان   قدم كرده را پيشكرد  حسين
توجهات معطوف به قهرمان اصلي اسـت و برجسـتگي نقـش وي در همـة      ةعاميانه، عمد

چه خواننـدة آثـار مكتـوب و چـه      - ها  مخاطب اين گونه داستان .ها چشمگير است زمينه
انتظار دارد نقش اصـلي داسـتان را قهرمـان محبـوبش بـه       - هاي شفاهي شنوندة داستان

شنونده حضـور زنـده و فعـال دارد و     ،هاي شفاهي يتجاكه در روانعهده داشته باشد و ازآ
دهد و حتي بـه   او شرح مي تأثيرپذيريگوينده، داستان را فراخور ميزان استقبال، توجه و 

  .ده داردگيرد، بنابراين مخاطب نقش مهمي بر عه تأثير مي واكنش اوصورت ناخودآگاه از 
ي با طول و تفصيل بسيار شـرح  ها مطلب گونه داستان كه در اينشايد يكي از داليل اين

: 1386 محجـوب، (شـود   شود و مطلب ديگر در چند سطر به صورت فشـرده روايـت مـي    مي
هاي مكتـوبي كـه    ميزان استقبال و حوصلة مخاطب باشد و اين موضوع در داستان ،)150

عـالوه بـر ايـن،    . بر آنها مشهود است، نيز قابـل رؤيـت اسـت   ) نقالي(تأثير روايت شفاهي 
داستان با مضمون كلـي   يهماهنگ به منظورتنها كرد، نه گونه توجهات راوي به حسين  اين

رسد نوعي شگرد از سوي  به نظر ميبلكه است،  صورت گرفته كرد حسينكتاب يعني قصة 
آماده كرد  ذهن مخاطب را براي تغيير كانون تمركز داستان به سمت حسين تاراوي است 

آميـز   ر رويارويي با حوادث قهرمانانه و مبارزات موفقيتذهن مخاطب د ،ترتيببدين .كند 
شـود و درواقـع    نمي )ها سرباز زدن از قبول اين قهرماني(كرد، دچار واكنش منفي  حسين

برد، گـوش و ذهـن مخاطـب را از     اي از حسين نام مي هاي ساده راوي كه در چنين كنش
سـخن  » ساسان فرنگي«ارزة او با تواند از حوادثي مانند مب است و حال مي نام وي انباشته

بـه او واگـذار    را چلپيحسن جدا كردن سرِ ،خونخواهي بهزاد را به دوش او بگذارد ،بگويد
روانة اصفهان كند و مخاطب را از بابت پرداختن » الشة بادپا«كند و در پايان او را سوار بر 

حضـور فعـالي در   كـه   جايگاه مخاطـب  ،ترتيب بدين .دارد به قهرمان محبوبش راضي نگه
  .دمان محفوظ مي ،هاي شفاهي دارد روند روايت

كرد از نظر محتواي مبارزه كه جنگ ميان شيعه و سـني در روزگـار    حسينهمچنين 
بـار بـه خونخـواهي درويـش      زيرا يـك  دارد،اسماعيل سابقة بيشتري وي است، از ميرصف
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يان به قتـل رسـيده   توسط سنّ گفت و را مي) ع( اصفهاني كه در مشهد مدح حضرت علي
كـرد،  اي به نام كافرقزي را كـه بـراي ازبكـان جاسوسـي مـي     كمر بسته و نيز رقاصه، بود

 در اين نبرد نيز كه رويـارويي شـيعه و سـني اسـت،    او  .)2/720: 1386 افشاري،(است  كشته
  . شودو جانشين پهلوان اصلي مي گيرددر دست مي پرچم مبارزه را

خـود از پهلوانـان ايرانـي، مـردم ايـران و مـذهب شـيعه، راه         نراوي با جانبداري معي
هـاي منفـي و مثبـت     به بدگويي و يا طرفداري از شخصيت و انتخاب را بر مخاطب بسته

هاي مـورد   شخصيت توصيفمثبت براي  عناصرگونه كه از  هماناو  .است داستان پرداخته
ل نيز از آوردن صـفت منفـي   هاي مقاب كند، در برخورد با شخصيت عالقة خود استفاده مي

آن دالور زمـان و  ... «: خـوانيم  كرد با ساسان فرنگي مي مثالً در مبارزة حسين ؛ابايي ندارد
وار بر عقب رفتـه شـيروار    چنان قوچ ها برهم زده و آن آن نهنگ دمان و آن ببر بيان دست

آن ملعـون بـه   ر رفت خبردار گردد كه برق شفق شمشير او از ميان دوب تا مي... پيش آمد
ساسـان  » آن ملعـون «و منظور از  كرد مربوط به حسين هتوصيفات اولي .)154(» ...در رفت

گيـري   چلپي، موضـع دار كشيدن بهزاد به دست حسن برهمچنين در بخش  .فرنگي است
چلپي ترغيب بينيم كه خواننده را به دوستي بهزاد و دشمني حسنراوي را مي جانبدارانة

ر جريان بريدن سرِ نگهبانانِ جنازة بهزاد بـه دسـت سـه پهلـوان ايرانـي،      د .)158(كند  مي
و در ماجراي به آتش كشـيده شـدن   ) 159( كند راوي كمترين ناراحتي و تأسفي ابراز نمي

بـه عبـاراتي از ايـن دسـت      ،ميراسـماعيل و مسـيح   ،هاي استانبول به دست حسين محله
  : خوريم برمي

... رفـت  سة سر جماعـت عثمـانلو بـود كـه بـر آسـمان مـي       در آن شب تيره صداي طرق طرق كا
   ).160- 161( جماعت عثمانلو تا صبح چون سگ آرام نداشتند

انـدكي همراهـي و همـدلي     نيـز هاي مقابـل   با شخصيت راوي در موارد بسيار معدود
خواهـد بـراي    مـي  سليم از هرمـز قرنـي   مثالً در پايان داستان كه وزير سلطان ؛است دهكر

 گويـد  از اعمال پهلوانـان ايرانـي در اسـتانبول سـخن مـي     ضمن آن ايران برود و  انتقام به
تـوان   ، لحن وي معتدل و تا حدودي متمايل به همدلي با غيرايرانيـان اسـت و مـي   )165(

احتمـاالً راوي ميـل    .)165( استبه دست آورده يگفت در همراه كردن مخاطب نيز توفيق
اي بعدي، ضروري جلوه دهد و با اتخاذ ايـن روش،  را در ماجر» هرمز قرني«داشته حضور 
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ي را نزديـك و طبيعـي   وحوادث بعدي را موجه سازد تا خواننده در عين حال كه حملـة  
  .بماندداند، منتظر بخش بعدي حوادث داستان  مي

  
  هاي او در متن شگردهاي راوي و دخالتها و ضعفبرخي از  - 9

اسـتحكام و   آسـيب رسـيدن بـه   ه موجـب  خورد كـ  به چشم مي هايي در روايت گاه ضعف
روايـت  يكسان نبودن هرچند . كندايجاد ميسؤاالتي در ذهن مخاطب  و شدهآن روشني 

امـا   ،شودمي ديدههاي اصلي و فرعي و مثبت و منفي، در سراسر داستان  دربارة شخصيت
دار  يكدسـتي روايـت را خدشـه   اي خـاص،   اعتنايي راوي بـه شخصـيت يـا حادثـه     گاه كم

گيرند روزي  كرد و مسيح تصميم مي حسين ،مثالً در حوادث ابتدايي داستان .است تهساخ
فـوت وقـت بـه سـمت اسـتانبول       بـدون تنهـايي و   را در تبريز بگذرانند و ميراسماعيل به

اسـت كـه مقـدمات     رود؛ شايد تنها فرستادن اسماعيل به استانبول بر اين اساس بـوده  مي
تر به  فراهم گردد تا هيجانات بعدي داستان پذيرفتني يوغلبة دشمنان بر او و دستگيري 

تنهـايي،   هاي پيش آمدن اين وضع، يعني راهي شدن ميراسـماعيل بـه   اما علت ،نظر رسد
بسـتن   در ماجراي دل را ها انگاري نمونة ديگر اين سهل .است كننده بيان نشده دقيق و قانع

چون چشم دختر بر او افتاد عاشـق  «ي بينيم كه به گفتة راو بانو به ميراسماعيل مي سنبل
بـانو   امـا انـدكي پـس از آشـنايي دو جـوان، راوي از زبـان سـنبل        ؛)151(» و نگران او شد

يـك سـال اسـت كـه عاشـق جمـال او       و گويد كه وي آوازة ميراسـماعيل را شـنيده    مي
ـ  چـون سـتاره  «: گويد هزاد، راوي ميب نبعد از به دار آويختهمچنين  .)همان(است  هشد انو ب
 ،)159(» ...دفـن نمـوده   ،انـد بسـيار گريسـته و او را برداشـته    افت كه بهـزاد را كشـته  دري

بانو و يا خانواده و بستگان بهزاد به ميان نيامده   كه پيش از اين صحبتي از ستارهدرصورتي
ايـن نـوع خطاهـاي    . شـود  نمي ارائهبانو  بود و بعد از اين نيز، توضيحي دربارة هويت ستاره

خـورد   به چشم مي هاي عاميانة متأخر،ويژه داستان، بههاي عاميانه ر بيشتر داستانفني د
ـ هـاي عاميانـه را    اما ازآنجاكه گاه قصه ،)148- 149: 1386 محجوب،( نقـالي بـه كتابـت    اي رب

 لهأ، ممكن است اين مساستتالش كردهگو  ثبت عين عبارات قصهبراي اند و كاتب درآورده
   .)6: 1362 خانلري،ناتل ( شده باشدكاتب هايي در جمالت  ا و نقصه باعث بروز افتادگي
توان به تغيير وسـعت   ، ميافزايدمي آنجذابيت  رهاي داستان كه گاه ب از ديگر ويژگي

از فنـوني كـه آمـوختن آن بـه     . ها اشاره كرد ديد راوي و اشراف او بر حوادث و شخصيت



١٦٠   

 

  

  
 

 جاللي پندريزهرا دهقان دهنوي و دكتر يداهللا
  
 1390پاييـز   ،  17  شمارة             

جاد يك رويداد هرچند كوچك در صـحنه،  شود اين است كه با اي نويس توصيه مي داستان
برانگيزد و سپس اطالعات مربوط بـه او را   نسبت به شخصيت حس كنجكاوي مخاطب را

 .)129: 1387 نيـاز،  بـي (ها و يا از سوي خود راوي بيان نمايـد   از زبان يكي ديگر از شخصيت
از زبـان   ، مخاطـب بايـد منتظـر بيـان اطالعـات     داسـتان ايـن  ها، در  گونه موقعيت در اين

 آن شخصـيت راوي، اطالعـات را از  روايـت  مدتي پس از  هاي داستان بماند و يا شخصيت
بـانو وارد خانـة بهـزاد     دريافت كند؛ مـثالً در جـايي از مـاجرا كـه ميراسـماعيل و سـنبل      

دهـد و بعـد از ورود بهـزاد و     خانه به مخاطب نمـي  شوند، راوي هيچ اطالعي از صاحب مي
ــوم مــيســخن گفــتن اوســت كــه مو  در بخــش شــبيخون زدن  .)155(شــود  ضــوع معل
سـكوت  يابـد و راوي   ميراسماعيل سلطان را نمـي  نيز، سليم ميراسماعيل به منزل سلطان

واقـع در ايـن   در .)162(دهـد   از جاي سـلطان خبـر    ود وكنيزي وارد صحنه شكند تا  مي
ت انتقـال  ولـي كـانون صـحنه از راوي بـه شخصـي      ،مانـد  لحن روايت يكسان مي«فرايند 

   .)108: 1386 مارتين،(» يابد مي
ممكن است انگيزة راوي از محدود كردن اطالعـات، هيجـان و تحـرك بخشـيدن بـه      

هاي ذهني قهرمانان و همچنين سهيم كـردن   روايت و شريك كردن مخاطب در درگيري
هـاي   در نمونـه . ها توسط قهرمان باشـد  حل معما و كشف ناشناخته حاصل ازدر شادي  او
اما ابتـدا از   ،است اني را همچنان براي خود حفظ كردهرسگر داستان، راوي نقش اطالعدي

گويد و بعد، قبل از قهرمـان، مخاطـب را در جريـان     چيزي به صورت ناشناخته سخن مي
 امـا  ،رسـيد  گويد ميراسماعيل به باغي عنوان نمونه در جايي از داستان ميبه .دهد قرار مي

  گويـد كـه صـاحب بـاغ      مـي  ،در ادامـة داسـتان   ،دهـد و بعـد   خبري از صاحب بـاغ نمـي  
   .)150( بانو است چلپي و ساكن آن سنبلحسن

در جـاي   اسـت  كند كـه شـايد بهتـر    راوي مطلبي را از شخصيت داستان نقل ميگاه 
 دستورتري توسط خود راوي بيان و يا طي حوادث داستان ارائه شود؛ مثالً هنگام  مناسب
يـاران، چـون   : حسين گفت«ها، ياران پرسيدند چگونه و  زدن محلهآتش  رايب كرد حسين
» ...رويد گردش بكنيـد  بايد در هر خانه كه مي ،بست است هاي اين واليت تمام چوب خانه

بـا شـگردي خـاص در گفتـة      هـا  بست بودن خانه رسد اشاره به چوب كه به نظر مي) 160(
ها و  د غيرممكن بودن آتش زدن خانهاست تا هرگونه پرسشي در مور قرار گرفتهكرد  حسين
   .گرددبه خواننده عرضه  ،بودورزيده اي كه راوي از اظهار آن غفلت و نكتهشود ها رفع  محله
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  گيري نتيجه - 10
ـ  كـه  كل ايـدان روايت شيوة اـب است داستاني ،كرد حسين داستان  از تركيبـي  ورتـصـ  هـب
 روي شپـي  را داسـتاني  منـاظر  ان،داسـت  متعـدد  هاي شخصيت مورد در روايتي هاي كانون

 روايـات  بـه  مربوط عبارات و ها كالم  تكيه به روايت، زبان جاي جاي در .دهد مي قرار مخاطب
 روايـت  اين و است داستان نقالي روايت با متن نزديكي دهندة نشان كه خوريم برمي شفاهي

  .است شده مكتوب بعداً و داشته شفاهي صبغة عاميانه، هاي روايت از بسياري همانند نيز
 و است معطوف ها شخصيت هاي كنش و داستاني حوادث و اتفاقات به توجه بيشترين

 لفـمخت هاي شخصيت با وردـبرخ در راوي .اندشده رـمختص بسيار توصيفات، و گفتگوها
 و مثبت را ذهبـم شيعه و ايراني هاي شخصيت و دارد هـدارانـجانب گيريعـموض داستان
 شگردهاي از روايت در تحرك و تنوع ايجاد براي وي همچنين .است ادهد جلوه برجسته

  .است شده سهو دچار روايت روند در نيز گاه و گرفته بهره اي ويژه
 بررسي فارسي، عاميانة هاي داستان روايت نوع از كاملي انداز چشم آوردن دست به براي

 به وجهـت با مذكور آثار اتـرواي در تحول رـسي بررسي و دست اين از يارـآث سةـمقاي و
 رـه اجتماعي و گيـفرهن ادبي، ايـه ويژگي همچنين و نقالي هنر افول و لـتكام رـسي

   .دهد قرار عرصه اين پژوهشگران اختيار در را توجهي جالب وردهايتادس تواند مي ،دوره
  
  نوشتپي
 ذكر به كه است »1385 شبستري،كرد حسين« قصة به داستان متن ارجاعات تمام - 1

  .شودمي اكتفا صفحه شمارة
 او جاي به قهرمان بدل يا و باشد ظاهري مرگي است ممكن مرگ ،حماسي هاي قصه در - 2

  .)249  :1371  ،اخوت .نك( است قهرمان بالي سپر بدل، .بميرد
 شناسـان  روايـت  بـر  بسـياري  ثيرأتـ  هـايش  نظريـه  كـه  آلماني پرداز نظريه ،مان توماس - 3

ـ  روح .شـود مـي  نقل او وسيلةهب داستان كه داندمي روايت روح را راوي گذاشت،  قـدري  هب
 ديگـري  شـكل  بـه  شـخص  سوم حالت جز هب دستوري نظر از كه است ناظر جا همه و مجرد
   .)90 :همان .نك( كرد صحبت او از تواننمي

 :كنـد  مي تقسيم دسته شش به كنشگران نقش براساس را داستان هاي شخصيت گريما - 4
 مكمل نوع از قهرمان و ياريگر مناسبت .مخالف /دهنده ياري گيرنده، /دهنده مفعول، /فاعل
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 را خـود  مطلوب تا كندمي كمك قهرمان به فقط كه است نيرويي يا فرد ،دهنده ياري .است
  .)7- 156 :همان .نك بيشتر اطالع براي( دارد تكميلي نقش بنابراين ،بيابد

  
  منابع
  .فردا :اصفهان ،بان داستانز دستور ،)1371( احمد اخوت،
 مهـران  و افشـار  ايـرج  كوشـش  بـه  ،شبسـتري  كرد حسين قصة ،»يادداشت« ،)1385( ايرج افشار،

  .15- 19 صص چشمه، :تهران افشاري،

 مهـران  و افشـار  ايـرج  كوشش به ،شبستري كرد حسين قصة  ،»مقدمه«  ،)1385( مهران افشاري،
 .15- 40 صص ،چشمه :تهران افشاري،

 اسـماعيل  نظـر  زير ،ارسيف ادب و زبان ةدانشنام ،»شبستري كرد حسين« ،)1386( ــــــــــــــ
  .720- 722 صص ،2ج فارسي، ادب و زبان فرهنگستان :تهران سعادت،

 .نو نشر :تهران ،نويسي قصه ،)1362( رضا راهني،ب

 رشـيد  مرضـا غال ترجمـة  ،حاضـر  زمـان  تـا  صـفويه  عهـد  آغاز از ايران تاريخ ،)1316( ادوارد ون،ابر
 .روشنايي چاپخانة :تهران ياسمي،

  .ركزم :تهران خلخالي، نازيال ةترجم ،رمان جهان ،)1378( رئال ،اوئله و روالن بورنوف،

 .زوار :تهران ،شناسي سبك ،)1388( محمدتقي بهار،

   .افراز :تهران ،شناسي روايت و نويسي داستان بر درآمدي ،)1387( اهللا فتح نياز، بي
 عسـكر  ترجمـة  ،»شبسـتري  كرد حسين داستان در حيدرآباد« ،)1385( استنفيلد رزمري جانسن،

   چشـمه،  :تهـران  افشـاري،  مهـران  و افشار ايرج كوشش به ،شبستري كرد حسين قصة ،بهرامي
 .461- 471 صص

 .ما دليل :قم ،ايران و اسالم تاريخ در خوانانقصه  ،)1378( رسول جعفريان،

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

 .چشمه :تهران افشاري، مهران و افشار ايرج كوشش به ،)1385( شبستري كرد حسين قصة

 .هرمس :تهران شهبا، محمد ترجمة ،روايت هاي نظريه ،)1386( واالس مارتين،

 ترجمـة  ،»كرد حسين عاميانة داستان در قالبي هاي گزاره از اي گنجينه« ،)1385( اولريش مارزلف،
 :تهـران  افشـاري،  مهـران  و افشـار  ايـرج  كوشـش  به ،شبستري كرد حسين قصة ،بهرامي عسكر

 .439- 455 صص  چشمه،

 :تهـران  ،)جديـد  ويراسـت ( الممالـك،  نقيب ،»اميرارسالن مقدمة« ،)1378( محمدجعفر محجوب،
 .1- 60صص فردا، الست



  ... كرد قصة حسينبررسي عنصر روايت در 

 

١٦٣  
  

 

  

 1390پاييـز    ،17 شمارة        

 .چشمه :تهران ذوالفقاري، حسن ششكو به ،ايران عاميانة ادبيات ،)1386( ــــــــــــــ

 :تهـران  نبوي، محمد و مهاجر مهران ترجمة ،ادبي هاي نظريه دانشنامة ،)1384( ريماايرنا مكاريك،
  .آگه

 .شفا :تهران ،داستان عناصر ،)1364( جمال ميرصادقي،

 .نگاه :تهران ،ادبيات و داستان ،)1375( ــــــــــــــ

 االرجـاني،  الكاتب عبدااهللا بن خداداد بن فرامرز ،»عيار سمك قدمةم« ،)1362( پرويز خانلري، ناتل
 .آگاه :تهران

 




