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  چكيده
 دورانعاميانه در  اي ناشناس، يكي از متون منظوم پهلوانيِ نقالي/ ، از سرايندهقبانامه زرين

هـاي مـتن را از زبـان پيـر گـوهرفروش و       گاهي داستان قبانامه نيزرصفوي است. ناظم 
شـمار   بـه اي بر شفاهي/ شنيداري بودن روايات منظومه  ترجمان نقل كرده است كه قرينه

 ،قبانامـه زريـن  ازجمله ،ي نقاليها هحاضر اين است كه منظوم ةآيد. پرسش اصلي مقال مي
ـ    چه نقش و تأثيري در گفتمان فرهنگ ديني عصر صفوي داشـته  ه ايـن  انـد؟ در پاسـخ ب

ها و بـا روش كيفـي در تحليـل     ي در گزينش دادهتحليلي و با روش كم ةشيو بهپرسش، 
دست آمده است كه نقالي راهـي بـراي    شده و اين نتيجه بهبررسي ها، موضوع مقاله  يافته

 دهـد  صفوي بوده است. تاريخ نقالي در ايران نشـان مـي   دورانتبليغ و ترويج مذهب در 
هـاي حماسـي    هـا و حكايـت   كه ايرانيان بـه نقـل داسـتان    مريق از قرن سوم هجري كه
شـيعه   هـاي  پيدايش گرايشچنين از زمان  و همپرداختند تا با نفوذ اعراب مبارزه كنند  مي

اي  خوان را دربرابر هم قـرار داد، نقـالي پيشـه    خوان و فضايل كه دو گروه مناقب ،و سني
كه عصر رونـق   ،صفوي دورانويژه در  ر گفتمان ديني عصر خود بوده است؛ بهدگذار رثا

هاي حماسي يالن و پهلوانان بـا مـذهب    گاه ميان روايتو  بوده خوانان و نقاالن شاهنامه
  آيد. شمار مي شده است، نقالي گفتمان فرهنگ ديني به مي احساسرايج تعارض 

  ، گفتمان ديني، نقالي.قبانامه زرينعصر صفوي،  :ها واژه كليد
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  مسئلهمقدمه و بيان . 1
تنهـا در كالبـد    نـه حماسه از مؤثرترين انواع ادبي است كه روح ادبـي و افتخـار قـومي را    

 ةبلكه فرازماني و فرامكـاني اسـت؛ ايـن جريـان پويـا از سرچشـم      ، كند جامعه جاري مي
، يابـد  جوشد و در گذر زمان استحاله مي و هويتي ملت مي ،ي، قومي، عقيدتيلافتخارات م

آن بسته به شرايط و عواملي است كه در هـر دوره   ةپذيرد و تغيير چهر اما هرگز پايان نمي
  و زمان متفاوت است.

گيري و تحول و دگرگوني آثار حماسي بـدان   شفاهي بودن عاملي است كه روند شكل
وابسته بود و نگارش سطحي بود كه دگرديسي روايات حماسي و غنايي در آن متوقف 

شـمار   بهون اساطير) بايد متوني ذهني چ همآثار را ( اين ةدهند شد. متون اصلي شكل مي
آورد كه در اعصار متأخر آراسته شدن به خط و كتابت اين متـون ذهنـي را بـه متـوني     

  ).108: 1389مكتوب تبديل كرد (قائمي، 

آيد. بنـابراين، در آن آداب و رسـوم و لغـات     حساب مي بهادبيات عامه  ءجزمتون نقالي 
هـاي   سـروده  ةدربـار  ويـژه  بـه سنت شعر و سـرايندگي،  «شود.  ديده ميكوچه و بازار بسيار 

: همـان » (اقوام مادي و پارسي وجـود داشـته اسـت    درميانهخامنشيان،  از قبلمذهبي، حتي 
ايـن  «صفويه اسـت.   وراندـ عاميانه در  يكي از متون منظوم پهلواني نقالي قبانامه زرين). 83

ي ئجزها و اشارات آن را نيز بايد  آيد، داستان شمار مي به ميراث ادب حماسي ايران جزءمتن 
  ).137: 1393، قبانامه زرين» (ـ پهلواني دانست از اخبار ملي

هايي  چونان حلقه ،خواه سنتي و مدرن ةجامعكوچك و بزرگي، خواه  ةساختار هر جامع
ز جامعـه ا  ةتنيـد  پيوسـته و درهـم   هـم  بـه هـاي   پيچيـده شـده اسـت. حلقـه     تودرتو و درهم

كـه از   داردكلـي   ي، جامعه ساختارديگر عبارت بهاند.  هاي گوناگون تشكيل شده زيرساخت
 ديگـر  يكدر ها  مجموعهاز اين  هركدام) تشكيل شده است و  (مجموعه زيرساختچندين 
و  اسـت  ... تشـكيل شـده   و ،مـدنيت   ند؛ چونان كه ساختار فرهنـگ از ادب، هنـر،  اثرگذار
نفـوذ   تحـت ايـران و منـاطق    ةانـد. جامعـ   نيز از چند زيرساخت ديگر تشكيل شـده  هركدام

پيچيـده و زنجيـروار    نيست. ساختار جوامع درهـم  اپادشاهان صفوي نيز از اين قاعده مستثن
خواهد بـود و پيامـدهاي مثبـت يـا      اثرگذاراي در خرد و كالن اين ساختار  است. هر حادثه

هـاي   بر جامعه و گفتمـان  حاكمخواهد شد. بنابراين، فضاي  منفي آن در اجزاي ديگر نمايان
ـ  ةديگرسخن، اثر ادبي را داراي نسبت دوسـوي  بهيابد.  غالب آن در اثر ادبي تجلي مي ي و علّ

 ،دوم ةدر عرصـ  ؛گـذارد  جامعـه اثـر مـي    درپذيرد و  مي تأثيردانند؛ اثر از جامعه  معلولي مي
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از اثرگذاري است و البته شدت و ضـعف ايـن    تر شبيپذيري تأثير ،متون غيربرجسته ويژه به
  هاي متن بستگي دارد. مسئله به قدرت و جاذبه

و  ،سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي  اوضاعاثري در بطن عهد صفوي و متأثر از  قبانامه زرين
شود  زماني متن موشكافي مي هم ةي و تأثري در زنجيرتأثيراست. مباحث  هفرهنگي آن دور

، بلكه هر اثر ادبي نامه قبا زرين تنها نهكند كه  و تأثر ثابت مي تأثيرو عمق و ژرفاي خاص اين 
كـه خـود    انـد  يا هنرمنـداني  ،كند. اين فاعالن نويسندگان، شاعران  از فاعالن خود تغذيه مي

ديگري تـأثير پذيرفتـه و ايـن    اند و جامعه نيز از فاعل  جامعه و محيط قرار گرفته تأثير تحت
  يابد. ادامه مي هزنجير

چـه   ،قبانامـه  نيـ زر ازجملـه  ،هاي نقالي حاضر اين است كه منظومه ةپرسش اصلي مقال
  ؟اند نقش و تأثيري در گفتمان فرهنگ ديني عصر صفوي داشته

يي كردند و نخستين نمودهاي گفتمان روا فرمانق در ايران   1148 - 907صفويان از سال 
ديـد كـه از    ،»صـفوي «، يعنـي  آنـان توان در انتخـاب عنـوان    مينگ ديني اين عصر را فره
الدين اردبيلي گرفته شده و با ادعاي سيادت و تشيع و تصوف اجدادشـان قـرين    صفي شيخ

است. از ديدگاه سياسي و اجتماعي، در دوران حكومت پادشاهان صفوي بخش بزرگـي از  
ايران به فرمان دولتي واحد درآمد و نوعي وحدت بر ايران سايه انـداخت كـه بـا تكيـه بـر      

از گفتمـان دينـي در عصـر صـفوي سـخن       وبوي دينـي داشـت. وقتـي    رنگمذهب تشيع 
خاصي از بازنمايي جهان است  ةنظام معنايي است كه شيويك از گفتمان  ما گوييم، مراد مي

هاي اجتماعي و هنر و  آيين .)96 - 62: 1386ل، ها و گاه معنايي نزديك به ايدئولوژي دارد (
ب تشيع و كـنش و  دهند كه مذه را شكل مي يهمه نظام معنايي واحد عصر صفويادبيات 
شـناختي   هاي جامعه و چه در تحليل اند آن دال مركزيدربرابر ساختارهاي اجتماعي   واكنش

ة شناسـان  جامعـه سان نقش  همين بهد. نهاي ادبي و هنري نقش محوري دار چه در رمزگشايي
  است. فهم قابلهاي رواج آن  به مذهب تشيع و دغدغه نقالي باعنايت
ملتي  تشكيلدولت  ةدغدغگذاري شد و  ه پايهعصر صفوي در يامام دوازده ةشيع مذهب

واحد با مذهبي خاص بود كـه تـالش بـراي بقـا و تبليـغ آن باعـث رواج نقـالي و بعـدها         
  .دشگيري نوع ادبي نمايشي  شكل

ايجـاد ملتـي واحـد بـا      ،ست: نخست دولت صفوي داراي دو ارزش اساسي و حياتي ا
دشـمنان و نيـز درمقابـل سركشـان و عاصـيان بـر        مهاجمان و دربرابرمسئوليتي واحد 
خاطر  بهايجاد ملتي داراي مذهبي خاص كه بدان شناخته شده و  ،دوم ؛حكومت مركزي
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هاي دو دولت نيرومند شرقي  هجوم دربرابرهاي بزرگ را  دفاع از همان مذهب دشواري
  .)70 - 69 ،5ج  :1363و غربي تحمل نموده است (صفا، 

و آرامش نسبي اهميـت   ،اول به وحدت سياسي، مذهبي، ملي، ثبات اقتصادي عباس شاه
  گزاران بهترين تبليغ براي اين موارد بود؛ داد و استفاده از داستان بسيار مي

بسـتگي   ويـژه دل  بـه  ،همگاني به شـنيدن داسـتان    ةعالقخواني و  براثر رواج سنت قصه
و يـالن و شـهرياران آن و بـر سـر همـه رسـتم، راويـان و         شـاهنامه باطني ايرانيان به 

 ،و غنايي به آفريدن، تدوين ،هاي مذهبي، تاريخي پردازان و ناظمان دركنار داستان داستان
پهلواني ايران با توجه مخصوص به رستم و پهلوانـان خانـدان او    ـ  و نظم روايات ملي

هـا يـا    ارهـاي نقـالي و منظومـه   آمـدن روايـات و طوم   وجـود  آن بـه   ةنتيجپرداختند كه 
  .)36: 1393، قبانامه زريندالوران سيستان است (  ةدربارهايي  مثنوي

خـواني   شـاهنامه اي از ادبيات نمايشي در عصر صفويه با  گيري نقالي و گونه روند شكل
كـرد و بـراي حفـظ و     هـا شـركت مـي    قزلباشان شروع شد. قزلباش فردي بود كه در جنگ

  پرداخت. خواني يا رواج آن مي شاهنامهبه  جنگي ةروحيتقويت 
گفتند و در دربار و ميان رجال زبـان تركـي    به تركي سخن مي تر بيشهرچند قزلباشان 
خواني بيش از هـر زمـان ديگـري رواج داشـته اسـت،       شاهنامهحال  اينرواج داشت، با

موجـب تهيـيج روح مردانگـي و دالوري بـود و قزلباشـان كـه        شـاهنامه چراكه نقـل  
خواني بودند و گـاه   شاهنامهشان حفظ اين روحيه بود، از تماشاگران پروپاقرص  وظيفه

  .)74: 1390كردند (نجم،  نيز نقالي مي

خوانان هم در محافل عـام   شاهنامههاي جنگ محدود نبود و  خواني به ميدان شاهنامهاما 
هـا و مجـالس    ضـيافت ها و هـم در محافـل خـاص ماننـد      ها و كوكنارخانه خانه مانند قهوه

  بردند. ن بهره ميكردند و گاه از مواجب معي خصوصي شاهان نقالي مي
صـفويه و توجـه سـالطين     ورانديـافتن تشـيع در    رسميتسبب  به ،مسلم است چه آن

خصوص شـعر حماسـي    هاي آن در اين دوره، به صفوي به نظم و نثر مذهبي و اهميت
تدريج پويايي و زايندگي خود را از دست داد و  بهصفويه در اوج بود  وراندكه تا اوايل 

جـاي سـتايش    ورزيدنـد بـه   طبعاً شاعران مخلص ايراني كه به خاندان پيامبر عشق مـي 
اطهـار پرداختنـد و مـدح و    ة (ص) و ائمـ   پيامبرشاهان و قهرمانان حماسي به توصيف 

  .)76: همان(ع) رواج يافت (  علي آلة مرثي

  كند: عاشورپور هم تأكيد مي
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اسالم، و متداول در عصـر صـفوي، هنـر     از قبلنوعي ديگر از هنرهاي بازماندة ايرانيان 
گويي بود كه صفويان آن را بـراي تبليـغ اغـراض سياسـي خـويش       خواني و قصه قصه

مناسب ديدند و به آن روي خوش نشان داده و به حمايت از آن پرداختند (عاشورپور، 
1389 :232(.  

هـا و   هاي مهم قصه از ويژگي ،، يعني نقالي مذهبي و حماسيتركيب شدن اين دو مقوله
گويان در عصر صفوي است و بسياري از نقاالن ايـن زمـان در هـر دو سـبك      محافل قصه

گيري و رشد  ها در اين دوره باعث شكل خانه اند. تأسيس قهوه مذهبي و حماسي تبحر داشته
قـل و نقـالي داشـت و بـه اشـعار      فـراوان بـه ن  ة صفوي عالق عباس شاهادبيات شفاهي شد. 

  كرد. توجه بسيار مي شاهنامه
گـرد را در   وضع [دگرگون] شد و تـالش كـرد نقـاالن دوره    عباس شاهكارآمدن  رويبا 

ها به مراكزي سياسي تبديل  خانه چراكه متوجه شده بود كه قهوه ،ها جاي دهد خانه قهوه
شـوند   پردازند و وارد امور سياسي مي ها به انتقاد از دولت مي خانه شده و افراد در قهوه

  .)226: همان(
دارها ملزم به استخدام نقاالن شدند تا زمان ازدحام و شلوغي مـردم   خانه با اين كار قهوه

 ؛گونه ذهن مردم از مسائل سياسي متفرق بشود اينها نقاالن به نقالي بپردازند و  خانه در قهوه
نـان رواج داشـت.   چ هـم خانـه   هـا غيـر از قهـوه    حلم و ديگر ،البته نقالي در گذرها، ميادين

  درمجموع، 
صـفوي شـروع شـد و     اسماعيل شاهوبيش شبيه امروز از زمان  كم صورت بهكار نقالي  ...

خود اسماعيل مشوق و مروج بزرگ آن بود و مقصودش هـم دراصـل رواج و رسـوخ    
عشري بود در ذهن و روح مردم و براي اين كار هفده سلسله را مأمور  اثنية مذهب شيع

طرزي جداگانه مقصود او را تبليغ كنند و مـثالً   بهكرد كه هركدام در جايي و به لباسي و 
اي مانند  خواندند و دسته ها شعر مي كردند و بعضي در زورخانه بعضي مداحي ائمه را مي

كردند و آداب شريعت و رسـوم ملـي و    يي ميسرا هاي قشوني براي قشون سخن قاضي
مردم را به سخن خود جلـب كننـد و    كه آنها براي  گفتند و همة اين دسته پهلواني را مي

ها و روايات  كنند توي ذوق مردم نخورد، ناچار داستان (ع) مي  علي آلمدح و ثنايي كه از 
گويي، خودش  ني داستانرفته اين كار، يع كردند و رفته پهلواني را چاشني سخن خود مي

  .)146: 1354... (اشكوري،  رواج گرفت و بعدها ديدند كه خيلي اهميت دارد
ظهـور رسـاند و    بـه اي را  هاي اجتماعي ويژه بود كه آيين راه همنقالي با آداب و اصولي 

 اجـراي  خـاص  ةيوشـ  ،مثـال  . برايشناختي آن سخن گفت هاي جامعه جنبه ةدربارتوان  مي
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يـا   ،هـاي خـاص   طلب صـلوات در زمـان   ،خانه قهوه درميانايستادن بر تختي نقاالن شامل 
كرد و  مخاطبان تعيين مي بيناجتماعي نقال را ة كارگيري يك عصا درميان نقل جايگاه ويژ به

گفتمـان  ة . اين امـر دربـار  در جامعه واكاويدتوان تأثير اين صنف/ هنرمند را  حيث مي ازاين
امـا   ،هـا ارتبـاط تنگاتنـگ دارد    كه با موضوع و محتواي نقـالي تر است  نمايانفرهنگ ديني 

         واكاوي نقش و تأثير نقالي در گفتمـان فرهنـگ دينـي عصـر صـفوي بـه داليـل مختلـف
: 1388انـد (آيـدنلو،    درادامه فهرست شـده  ها نكه برخي از آتوجه است  قابلشناختي  جامعه

35 - 64(  
  برخورداري نقالي از خاستگاه مردمي؛ ـ
 نقالي با موضوعات ملي؛ارتباط  ـ
 هاي يالن و پهلوانان ملي با مذهب رايج؛ تعارض و تضاد قصه ـ
 عموم مردم؛ درميانهاي نقاالن  رگذاري و شورانگيزي داستاناث ـ
 ده شدن نقالي به بيرون از مرزهاي جغرافيايي؛يگستران ـ
 افزوده شدن بانوان به نقاالن مرد؛ ـ
 يات و هنر رسمي؛ده شدن نفوذ حضور فن نقالي به ادبيگستران ـ
ر داي كـه منشـأ مردمـي دارد و نيـز      خانـه  ر نقاشـي قهـوه  دروايات نقالي رگذاري اث ـ

 ؛شاهنامههاي  نويس هاي رسمي در بعضي دست نگاره
 ؛را داشتندخود ة اجتماعي كه نظام آموزشي ويژ يگروه درجايگاهايفاي نقش نقاالن  ـ
هـا و   خانـه  يعنـي قهـوه   ،عجين بودن نقل و نقالي با مكان و زمان خـاص اجتمـاعي   ـ

 هاي ماه رمضان؛ شب
 سرگرمي و تعليمي؛ ةجنبجامعيت نقالي در تأمين دو  ـ

 و ساير موارد.
  
 پژوهش ةپيشين. 2

هـاي   عاميانه است پـژوهش  ـ هاي پهلوانيِ نقالي كه يكي از منظومه قبانامه زرينة دربار )الف
  پرداخته خواهد شد: اه نترتيب انتشار بدا بهكه  است گرفته انجامبسيار اندكي 

گـر   ، در بخـش سـيمرغ چـاره   ايـران  فرهنـگ  قلمرو در سيمرغبار در كتاب  نخستين ـ
و  ،نامـه  گرشاسـپ ، شـاهنامه بررسي نقـش و حضـور سـيمرغ در     از پسها،  حماسه
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نام اين اثر اشاره كرده  بية به نسخ نويسندهاين اثر موردتوجه قرار گرفته و  فرامرزنامه
هاي ديگر و داراي رنـگ كـامالً اسـالمي دانسـته اسـت       حماسهو متن را تقليدي از 

  .)67 - 66: 1372(سلطاني گردفرامرزي، 
 شاهنامة ناشناختة حماسة يو نقد متن ،شناسي متن ي،انتقاد معرفي«ة فرزاد قائمي در مقال ـ

سـبك ادبـي و زبـاني و     بـه  باتوجـه ) به اين اثر پرداختـه و  131 - 105: 1391» (اسدي
، ق  809تاريخ در يكي از نسخ تاريخ پايان اثر را قرن نهـم، سـال    مادهي اثر و نيز يمحتوا

شناسي، خاسـتگاه روايـت و نيـز     نسخهمعرفي متن و  از پس ،دانسته است. در اين مقاله
  ناميده است. ياسد ةشاهنامگر اين اثر را  و پژوهش بررسي شدهشناسي متن  سبك

زريـن  پهلـواني  منظومة در نويافته و نادر ةواژ چند« اي با عنوان سجاد آيدنلو در مقاله ـ
نادر يا تركيب خاص در ايـن  ة واژ 30) به معرفي و توضيح 38 - 21: 1392» (قبانامه

هـا بـدون    در بعضي فرهنگ كه ايناين اثر است يا ة ها ويژ اثر پرداخته كه يا معاني آن
  .اند شاهدمثال ثبت شده

 يداسـتان منظـوم پهلـوان    هـاي  يـه ما نكات و بن برخي«مفصل ة سجاد آيدنلو در مقال ـ
اثـر را ذيـل چهـار     عامـه  ادبيات و فرهنگة نام ) در فصل1392» (قبانامه زرين ةعاميان

اسالمي، اشارات نادر و يگانه، موضوعات و مضـامين، و   ـ عنوان اصلي عناصر سامي
  هاي ديگر واكاوي كرده است. الگوگيري از داستان

: 1393» (ناشـناخته  پهلواني منظومة قبانامهزرين«ديگري، با نام ة سجاد آيدنلو در مقال ـ
، كيفيـت  خذأم)، ذيل هفت عنوان نام منظومه، سراينده، زمان نظم، موضوع، 38 - 37
بيـت   23133 داراي ه و آن راكردمعرفي را اين اثر هاي سبكي  و برخي ويژگي ،نظم

  دانسته است.
 يپهلـوان  يا منظومه ؛قبانامه زرين) سجاد آيدنلو اين اثر را با نام 1393در همين سال ( ـ

تصحيح كرده و مقدمه و تعليقات مفصلي نيـز بـر آن    يهشاهنامه از عصر صفو يروو پ
  نوشته است.

 تكـوين  رونـد  در(ع)   سـليمان  يگـاه جا يشـناخت  مـتن  بررسي«ة فرزاد قائمي در مقال ـ
هاي پيوند ميان عناصر ملي و ديني در  ) انگيزه136 - 117: 1393( »ايراني هاي حماسه

(ع) در ايـن رونـد     سليمانبرمبناي كيفيت حضور  را هاي ايراني روند تكوين حماسه
به اين نتيجه دست  اسدي شاهنامة /قبانامه زرينقراردادن متن   نمونهو با ه كردبررسي 

هـايي كـه در بافـت اسـاطير      علت مشابهت با شخصيت به(ع)   كه سليمان است يافته
  .داشتايراني جاي داشتند نقشي شاخص خواهد 
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 ةشاهنامهاي  شناسي انتقادي (نقد متني) نسخ يكي از نظيره متن«ة فرزاد قائمي در مقال ـ
ي نسخ يك مـتن بـه   كمـ  الگوي عملي جديدي براي ارزيابي كيفي ةارائفردوسي و 

ناميده و براسـاس قـوانين   » اسدي ةشاهنام«ديگر اين اثر را  بار» موردي ةمطالعياري 
 اسـدي  شـاهنامة / قبانامـه  زريـن آلند به طرح عملي اين الگو در نقد متني  ةگان هدوازد

  ).368 - 343: 1395پرداخته است (قائمي، 
اي به قلم بهمن دمشـقي خيابـاني ذيـل     در مقاله مردم فرهنگ نامة دانشجلد چهارم  ـ

ه و سپس در ذيل مـدخل بـه عناصـر    كردمعرفي  رااثر  نخست »قبانامه زرين«مدخل 
  .)726 - 723: 1395فوق پرداخته است (دمشقي خياباني،  منظومةدر  »عامه ادبيات«

 يمانسل پردازي يتبراساس شخص قبانامه ينزر منظومة يشينما هاي ظرفيت« ةمقالدر  ـ
پژوهشـي  ــ   علمية ابوالقاسم قوام، در مجلتأليف محمد نجاري و  ،»السالم عليه ينب

پـردازي   از ديدگاه شخصيتاين اثر  ،1395، زمستان 22مارة ، شپارسي ادب ةنام كهن
  .)152 - 133: 1395قوام،  و است (نجاريده شنمايشي واكاوي 

 ةنظريـ  برمبنـاي  قبانامه  زرين اي اسطوره نقد«دكتري با عنوان ة رسال در محمد نجاري ـ
سـجاد آيـدنلو در دانشـگاه     ةمشـاور يي ابوالقاسـم قـوام و   نما راهبا  ،)1396( »يونگ

 است.   اي بررسي كرده فوق را با نگاه اسطوره منظومةفردوسي مشهد، 

و  ايرانـي  هاي نمايش جلد چهارم كتابدر ) 1389صادق عاشورپور ( ،نقالية دربار )ب
طور مسـتقل بـه ايـن مبحـث      به »ايران در نقالي بر اي مقدمه« ةمقالدر ) 1388سجاد آيدنلو (

به نقالي  ايران در نمايش كتاباز هايي  بخشدر ) 1391بهرام بيضايي ( چنين . هماند پرداخته
  است. پرداخته

نقالي و گفتمان ديني در يك مـتن مكتـوب توجـه    ة يك از منابع مذكور به رابط در هيچ
در گفتمـان    ات محيطيثيرتأزماني و  همهاي  سبب در اين جستار بحث همين نشده است. به

شناختي نقالي در اين دوران به  هاي جامعه شده و در شرح ويژگيبررسي غالب عهد صفوي 
  استناد شده است. قبانامه زرينكتاب 

 

   نقالي. 3
...  و ،ون هند، روسيه، چـين چ همنقالي بخشي از هنر نمايشي در ايران و برخي از كشورها 

است. بازيگر نقالي در ايران يك نفر و معموالً يك مرد است، البته در دوران معاصر زنان نيز 
نقـالي اسـم فعـل و نقـال فاعـل آن اسـت.       «اند.  وارد اين هنر سنتي و آداب و رسومي شده
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كنـد نقـل گفتـه     او براي شنوندگان و ببينندگان اجرا مي چه آننقال گوينده و  ،ديگر عبارت به
  ).11 ،4: ج 1389(عاشورپور، » ودش مي

 تعريف جامع و كاملي از نقالي و وظـايف آن و  ايران در نمايشبهرام بيضايي در كتاب 
  دهد: نقال ارائه مي چنين هم

ست از نقل يك واقعه يا قصه، به شعر يا به نثر، با حركـات و حـاالت و   ا نقالي عبارت
خاصي را با توسل به  ةانديش يالقا د جهت كه قص جمع. نقالي ازآن دربرابربيان مناسب 

بر احساسات تماشاگران است تـا منطـق ايشـان، نيـز      تر بيشآن  ةاستدالل ندارد و تكي
فوق طبيعي هسـتند و يـا قصـد     ةشد بزرگها و قهرمانان  رو كه موضوع آن داستان ازآن
و كـردن   سـرگرم بيني صرف را ندارد، با خطابه متفـاوت اسـت. منظـور از نقـالي      واقع

حكايـت جـذاب،    ةوسـيل  بهدگان است نها و عواطف شنوندگان و بين برانگيختن هيجان
كننده و نمايشي نقال، بـه آن   ط روحي بر جمع، و حركات و حاالت القاللطف بيان، تس

بتواند  ديگر عبارت بهحد كه بيننده او را هر دم به جاي يكي از قهرمانان داستان ببيند، و 
  ).65: 1391اشخاص بازي باشد (بيضايي،  ةتنهايي بازنگر هم به

ــ  ــالي برپاي ــي       ةنق ــالي حماس ــي و نق ــالي آيين ــش نق ــه دو بخ ــمون ب ــوا و مض محت
  شود: مي  بندي تقسيم

خـواني، انـواع    خـواني، سـخنوري، مديحـه    خـواني و فضـايل   الف) نقالي آييني: مناقـب 
  ؛داري پرده و خواني، خواني، مذكري، قوالي، چاووشي مصيبت

يـا   شاهنامهاي آن از روي  هاي حاشيه خواني و انواع داستان شاهنامه«اسي: ب) نقالي حم
 اسـت  ،گـروه دوم، نقـالي حماسـي    جـزء  نامـه  قبـا  زريـن ). متن 144: 1388(نجم، » طومار
  هاي نقل مذهبي را نيز دارد. كه اين متن ويژگي براين مضاف
نگ آن را با گفتمان دينـي  نقالي در ايران ارتباط تنگاتة اشاره شد، مرور تاريخچ كه ناچن

و  اسـت  از اسالم رواج داشته پيشگويي در ايران از دوران  دهد: قصه عصر صفوي نشان مي
هايي را كه  فرس اول نخستين كساني بودند كه افسانه الفهرستنديم در كتاب  ابنة طبق گفت

معنـاي كسـي كـه روايتـي را      بـه اما ظهور نقال  ،شد تصنيف كردند از زبان جانوران نقل مي
گردد و نخستين سـندي كـه از ايـن     اسالم بازمي از پسكند به روزگار  دربرابر جمع نقل مي

دينوري است. طبق اين سند، از حـدود قـرن   ة قتيب ابن االخبارِ عيونموضوع در دست است 
نفـوذ  سياسـي و عقيـدتي بـا     ةمبـارز ة ، گروهي از ايرانيان با انگيزهجري سوم تا قرن پنجم

ند. بـا پيـدايش دو گـرايش شـيعه و     كرد مينقل  راهاي حماسي  ها و حكايت اعراب داستان
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هـاي   هـا و پهلـواني   از جنـگ  را هـايي  ظهور رسيدند كه روايـت  بهخوانان  مناقب  سني گروه
خوانـان ظـاهر شـدند كـه بـه نقـل        آنان فضـايل  دربرابرند و كرد مينقل  )ع(  عليحضرت 

 درحكم ،ر و ابوبكر روي آوردند و البته با پذيرفته شدن مذهب شيعهعمة دادهايي دربار روي
عصـر  اما  ،رنگ شد خواني هم كم خواني از ميان رفت و مناقب فضايل ،مذهب رسمي كشور

خوانان و نقاالن بود. از همين ايام است كه پيوند نقالي با فرهنگ  شاهنامهه عصر رونق صفوي
، »خـواني  حملـه «هـاي   ذيـل نقـالي آشـكارا بـا گونـه     شود و در تقسيمات  تر مي ديني عميق

خواني عبارت است از نقل وقايعي از كتـاب   يم. حملها مواجه» سخنوري«و  ،»خواني روضه«
خـواني   روضههاي ايشان است؛  ويژه جنگ به و )ص(  پيامبرزندگي ة كه دربار حيدري ةحمل

صـيبت اسـت؛ و   آن ذكـر م ة عبارت است از ذكر وقايع و حوادث مـذهبي و بخـش عمـد   
درويشـي اشـعاري    نخستهاي ماه رمضان اختصاص داشته است كه  سخنوري هم به شب

اي در همـين زمينـه    دنبال آن، مشاعره بهخوانده و  و رد تسنن مي (ع)  عليدر مدح حضرت 
  .)60 - 54: 1371گرفته و تا سحر ادامه داشته است (غروي،  شكل مي
) كلمـات نقـال و نقـالي در روزگـار     39: 1388تصـريح آيـدنلو (   بهذكر است كه  شايان

امـا   ،انـد  سيزدهم وارد زبان فارسي شـده  قرنبار در  نخستينصفويان كاربرد نداشته و براي 
سـلطان حسـين    شـاه يي روا فرمانآخرين سال  با نويس يك طومار نقالي مقارن دستتاريخ 

نشـان  عهد پهلـوي  ة ر صفوي تا مياناز عص را صفوي است و درواقع رواج و رونق اين فن
  .)128: 1378جعفريان،  ؛74 - 73: 1391(بيضايي،  دهد مي
  

  انواع نقالي و شعر نقالي 1.3
شـعر   .2شـعر تبليغـي،    .1 :نـام بـرد  موارد زير را  توان اسالم مي از پساز انواع شعر مذهبي 

  .5سـرايي،   اي و نوحـه  شـعر مرثيـه   .4شـعر شـهادت (مصـيبت)،     .3اي و تهـذيبي،   موعظه
در  يبسـيار  تأثيرسرايي و اشعار منقبتي. اين اشعار  مديحه .6ـ مذهبي،  هاي حماسي منظومه
از انواع شعر  قبانامه زرين .)103 - 102: 1390(نجم،  اند گيري انواع نقالي مذهبي داشته شكل
اين نوع «عصر صفوي است.  ـ مذهبي از متون نقالي هاي حماسي ـ تعليمي و منظومه تبليغي

 ةاصول اعتقادي مربوط به مذهب يا فرق ةگر و انتشاردهند شعر [شعر تبليغي و تعليمي] بيان
خاصي است كه شاعر (و سپس نقال) آن سعي در تشويق و ترغيب ديگران بـه قبـول ايـن    

د و در ايـن  تبليغ و تعليم دينـي را دار  ةوظيف قبانامه زرين). متن 102: همان(  »نوع شعر دارد
  است.  (ع) براي تبليغ دين استفاده كرده  اسالمي حضرت سليمان ـ  از عنصر سامي زمينه
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 كه دين سليمان بود دين مـا    ها چه گوييد در دين و آيين
  )608 بيت :1393، قبانامه زرين(

تـرين   هـاي بـزرگ   قهرمـاني  ةــ مـذهبي] دربـار    هاي حماسي ها [منظومه اين منظومه«و 
سيدالشـهدا،   ة(ع)، حمز  اند. مانند: حضرت علي شده يا قومي سروده مي يهاي دين شخصيت

حضـرت   بـارة در قبانامـه  زريـن ). بخـش عظيمـي از   103: 1390(نجـم،  ...»  و ،اوالد امامان
(ع) و تلميحــات داســتاني ايــن شخصــيت مــذهبي و اشــاراتي نيــز بــه حضــرت   ســليمان

  است.  (ع)  علي
 به افسون [و] تُنبل بـرِ مـاه شـد      چه صخره از آن كـار آگـاه شـد   

 بــه نــزد جــراده شــد آن اهــرمن   ســان ســليمان بياراســت تــن بــه
 داوري به انگشت خود كـرد بـي     گرفــت از كــف مــاه انگشــتري
 جهان گشت جمله ورا زيردست   بيامد به تخت شهي در نشسـت 

  )3465 - 3462 ابيات :1393، قبانامه زرين(

اي تنگاتنگ با ادبيات دارد. يكي از وظايف هنر و ادبيات  رابطه ،از هنرهاي ايراني ،نقالي
  نشان دادن آداب و رسوم يك قوم و يك ملت است.
دليل چگونگي آن در موضوع فنون،  همين بهنقالي هنري است مردمي و شفاهي و دقيقاً 

شود كه غالبـاً   مردم ايران بررسي مي ةعاميانكلي تاريخ يا فرهنگ  طور بهو  ،ها سرگرمي
حضـور و   ةدامنـ  بـه  باتوجهولي  ،روست ي روبهئنيز با كمبود اسناد دقيق و اشارات جز

تـوان پـذيرفت كـه     اي از تاريخ ايران نمـي  نفوذ اين فن هرچند مردمي/ عاميانه در برهه
  ).34: 1391  ،دور مانده باشد (آيدنلو بهآن  تأثيرادبيات و هنر رسمي زمان از 

  اين هنر عاميانه و انتقال آداب و رسوم به خواننده بسيار پررنگ است. قبانامه زريندر متن 
 نـواز  دلپيكـر و   سمن نـاز مـه     همان نيز حورانه پوشيد سـاز 

 پوش گشتند بـا نـامجوي   سلح   روي مـاه رخان چارصـد   زالله
  )19552 - 19551 ابيات :1393، قبانامه زرين(

 شبان گشت گرشسب و ايشان رمه   بـــر بادپايـــان همـــهنشســـتند 
 گرفته پس و پيش آن پيل مست   پوش و نيزه گرفته به دسـت  زره

  )19555 - 19554همان: ابيات (
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ناز  سمن ؛ )1101: همانگرشاسب است ( ابناز  سمنابيات ذكرشده از بخش عاشق شدن 
كند. اين ابيات نشـان از آداب و   ميرود و براي رفتن آدابي را رعايت  به ديدار گرشاسب مي

  رسوم ديدار در آن زمان دارد.
بنـدي   اجرا به چهار گروه طبقه ةابزار نقل در اختيار نقال و شيو به باتوجهنين نقالي چ هم

 ،نقل با استفاده از تصـاوير  .3نقل موسيقايي،  .2نقل با استفاده از متون مكتوب،  .1شود:  مي
  توان گفت: مي قبانامه زرينمتن  به باتوجهميان  ازاين .)159: 1388 ،نقل نمايش (ناصربخت .4

  است.» نقل با استفاده از متون مكتوب«اين متن از نوع 
اي را نيز مشاهده نمود ابتدا  توان افرادي غيرحرفه نقاالن آن مي درمياننقل كه  ةاين شيو

كـه   جا آن ؛از گشتهاي منازل آغ كرسي  از پاي ويژه بهاز مجامع و محافل خصوصي و 
و بعـدها   نظـامي  ةخمسو  شاهنامهافراد باسواد خانواده و طايفه با خواندن متوني چون 

هـاي سـرد و طـوالني زمسـتان را      شب حمزه رموزو  شبستري كرد حسين هاي داستان
نقل تنها به جمع آشنايان خالصه نشد و از ميـان ايـن    ةاما اين شيو ،نمودند تر مي كوتاه
داشتند چنان قد كشيدند كه برخـي   تر بيشتر و تبحري  گويان آنان كه صدايي گرم قصه
از » موالنا فتحي«شان از ايل و طايفه فراتر رفت و در سرتاسر كشور پيچيد؛ مانند:  آوازه

هاي معروف جايي براي خود پيدا  هخان صفوي كه در دربار و قهوه وراندخوانان  شاهنامه
  .كردند (همان)

  سينه نبوده است.  به سينهاز متون شفاهي و نقل  تأثير بي قبانامه زرينمتن كتاب 
 باستان ةسخن بشنو از گفت   داسـتان  ةكنون اي نويسند

  )16511بيت  :1393، قبانامه زرين(
 يكي داستان بشنو از باستان   داسـتان  ةكنون اي نويسـند 

  )16764همان: بيت (

نقل با استفاده از متون «نشان از نقل روايات شفاهي براي شاعر دارد و از نوع باال  ابيات
هـا را   ها را براي شاعر روايـت كـرده و او آن   آيد. گويي كسي داستان حساب مي به» مكتوب

  ).55: هماننظم كشيده است ( به
  
  عصر صفويه. 4

پـارچگي و   كايجاد يـ  ؛ ازجمله:دارداي  صفويه در تاريخ ايران اهميت ويژه ةسلسلپيدايش 
  كردن مذهب تشيع در كشور. ياز همه رسم تر هنر و صنعت، و مهم رفت پيشوحدت ملي، 
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عنوان مـذهب رسـمي كشـور     به 907 /1501امامي در  دهازدوعشري يا  اثنياعالم تشيع 
 اسـماعيل  شـاه ا تحكيم نكرده بود، ازسوي هاي خود ر كه هنوز پايه ،سيس صفويهأت تازه

هـاي قـدرت    يكـي از پايـه   ةشـالود عشري  اثنيترين تصميم او بود. تشيع  در تبريز مهم
(عج) (اگـر نـه     امام دوازدهم مهدي كه اينبر  مبنيها  رهبران صفويه بود، يعني ادعاي آن

(ع) حداقل از قرن سيزدهم/ هفتم وابسـتگي نزديكـي بـا      عليخود امام) هستند؛ كيش 
ة گري اسالمي يافته بود و مقام مرشد كامل دومين پاي تصوف ايراني يا باطني رفت پيش

تـر   (ع) پسر كوچـك   قدرت رهبران صفويه بود؛ سرانجام با اظهار اين مطلب كه حسين
ست، شيعيان خانـدان  (ع) با دختر يزدگرد سوم آخرين شاه ساساني ازدواج كرده ا  علي
فـر  «آن  أمنشـ (ع) را ميراث كهن سلطنت در ايران و حق الهي شـاهان ايـران كـه      علي

  ).26: 1389بود پيوند داده بودند (سيوري، » ايزدي

تـر دينـي    عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، و از همه مهم همةترتيب،  بدين
كردن  پارچه يكها اين عوامل براي  سال از پستا حكومت صفوي نضج بگيرد و  ندباعث شد

بخشيدن به يـك مـذهب    نظامصفوي براي  اسماعيل شاهدادند.  ديگر يكدست  به دستايران 
توان به داليل سياسي اشاره كرد. در آغـاز   ها مي آنة جمل ازديني در ايران داليلي داشت كه 

  كردند. مي  يران مخالفتايرانيان سني بودند و با سياست مذهبي شاه ا تر بيشدولت صفوي 
براي برقراري وحدت مجدد سياسي ايران بايستي برروي عناصر شـيعه   اسماعيل شاه... 

مردم تا چه اندازه عميق  ةعامدانست هنوز نفوذ مذهب در  كه مي اسماعيل شاهتكيه زند. 
دهند بتواننـد   ايراني را تشكيل مية ترسيد روزي عناصر سني كه اكثريت جامع است مي

  ).80: 1346... (شيباني،  ضد قدرت خاندان صفوي قيام كنندبر 

خوبي توانست از پـس   بهصفوي شد و  وراندبنابراين نقالي راهي براي تبليغ مذهب در 
پيامبر و ائمه حكومت نيز به اهداف سياسـي  از نقال هاي  خواني اين مهم برآيد. هنگام نوحه

ها از زبـان   كوچه و بازار مشتاق شنيدن قصه مردم تنها نهدر اين زمان، «يافت.  خود دست مي
مردان و پادشـاهان و وزيـران نيـز از طالبـان پروپـاقرص آن       اند، بلكه دولت گويان بوده قصه
رشـد   خانه در زمـان صـفويه باعـث    گونه تأسيس قهوه ). اين82 - 81: 1390(نجم، » اند بوده

ها جاي داد  خانه گرد را در قهوه نقاالن دوره عباس شاهگفته شد،  كه چنان. دشادبيات شفاهي 
خود نقالي داشته باشد تا مشتريان را سرگرم  ةخان دار را ملزم كرد كه در قهوه خانه قهوهو هر 

  كنترل خود درآورد. تحتنقل كند و از اين طريق افكار را 
باعث برانگيختن عرق ملي و مذهبي مردم در  ديگر يك دركنارتركيب مذهب و حماسه 

 انـد و   نقالي شد. بسياري از نقاالن اين زمان در هر دو سبك مذهبي و حماسي شعر سـروده 
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 ةجامعـ   اشاره شـد،  طوركه قبالً گويان شد. همان هاي مهم قصه و محافل قصه از ويژگي اين
هـا شـركت    اساسي آن ةيفصفويه در مركز داراي يك گروه خاص به نام قزلباش بود كه وظ

جنگي بود و براي بـرآوردن ايـن هـدف گـاه نقـالي       ةها و آماده نگاه داشتن روحي در جنگ
  كردند. مي هم

صفويه باعث تبليغ اغراض سياسي آنان بـود و بـه حمايـت از آن     ورانخواني در د قصه
ران شد. در صفويه باعث رونق نقالي در اي ورانداجتماعي در  و پرداختند. عوامل سياسي مي

 و هـا  و كوكنارخانـه  ها خانه در قهوه ديگر يك دركنارخواني  خواني و قصه شاهنامهاين عصر 
شـد و   ها و مجالس خصوصي شاهان برگـزار مـي   خواني مجلسي در ضيافت شاهنامهنوعي 

ها غير  و ديگر محل ،در گذرها، ميادين يهاي البته هنوز نقالي ،)75مواجبي نيز داشت (همان: 
فراوان به نقل و نقالي داشـت و بـه اشـعار     ةعالق عباس شاهگرفت.  خانه صورت مي از قهوه
  كرد. توجه مي شاهنامه

اسالم و متـداول در عصـر صـفوي هنـر      از قبلايرانيان  ةنوعي ديگر از هنرهاي بازماند
اسـي خـويش   گويي بود كه صفويان آن را بـراي تبليـغ اغـراض سي    خواني و قصه قصه

مناسب ديدند و به آن روي خوش نشان داده و به حمايت از آن پرداختند (عاشورپور، 
1389 :232.(  

خواني را نقض  شاهنامهصفويه رواج نقالي و  اندر ضمن اين وقايع، علماي دين در دور
و ... را حرام اعالم كردند و معتقـد بودنـد ايـن كارهـا فقـط       ،، نقاليشاهنامهخواني،  قصه و

كردند. نقـاالن و   پيروي از شيطان است و براي آن از امامان روايات و اخبار منقول طرح مي
هـا وارد كردنـد    ن اسالمي را در داسـتا  ـ گزاران نيز براي توجيه اين كار عناصر سامي داستان

  ).28: 1391(آيدنلو، 
ديـده   امـه قبان زريـن در داستان  ،(ع)  مانند شخصيت سليمان ،ـ اسالمي اين عناصر سامي

  شود و يكي از عناصر مهم و اصلي داستان است كه به آن خواهيم پرداخت. مي
 نويسـندة در عهـد   را صفوي ةجامع كلي ساختار توجه به دين و مذهب در سطح كالن

گرايي است. مـذهب باعـث بسـتن     و گفتمان غالب جامعه ديندهد  تشكيل مي قبانامه زرين
ي بـه نگـارش و   تـأثير تحت چنـين   قبانامه زريندر شود.  ها مي مدارس و يا گشودن خانقاه

كـار حكـيم    كه اوج آن شاه ،. تحول از حماسة مليخته شده استديني پردا ةسرايش حماس
 ةي و معلـولي زاد هاي علّ مدر سري نظاكه  ،و دگرديسي آن به حماسة عقيدتي ،طوس است

بلكـه در   ،در كليـت اثـر   تنهـا  نهنگاه ساختاري  به باتوجه ،اثر است وراندفرهنگ و  و زمان
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خردمنـد، نـوع سـلوك و     هاي اثر مؤثر بوده است. قهرمان، پير زيرساختتك عوامل و  تك
، )ديـن همان نبـي و يـا امـام در    (خردمند  پير دربرابرقهرمان پذيري  شكستمنش قهرماني، 

  اند. هشدتحول مو ...  ،دشمنان ايده و آيين
ادبيـات،   ةزيرمجموعـ  قبانامـه  زريـن  كـه   دهد تر ساختار اين اثر نشان مي بازيابي گسترده
فرهنگ قرار گرفته است كه همـه از   ةآن زيرمجموع از پسو  ،هنر كالمي ةسپس زيرمجموع

امـواج در دريـاي خروشـان عصـر     ماننـد   بـه ها  و خيزآب كنند ميواحد تغذيه  اي سرچشمه
  اوست.  متأثر ازنيز ها  زيرساخت ةهم يو مذهب يد. ساختار كلي ديننصفوي قرار دار

  
  قبانامه زرينتحليل نقالي . 5

 وراندهـاي نقـالي در    ويژگي قبانامه زرينهاي ديني در متن  در اين بخش با بررسي گفتمان
يه در خدمت دين و براي تبليغ و ترويج صفو وراند از پس. نقالي كنيم ميبررسي  را صفويه

  دين بوده است.
مردم رواج داشته و از ديرباز  درميانسينه  به سينه صورت بهدر نقل مذهبي از قصصي كه 

متـوني   درقالـب هـا   اند كه برخـي از آن  كرده ها مرسوم بوده است نيز استفاده مي نقل آن
اند  تدريج ثبت و ضبط گرديده بهمرور زمان و  بهو ...  ،چون سمك عيار، هزارويك شب

  ).164: 1388(ناصربخت، 

انـد.   كـه از پـيش روايـت شـده     انـد  هـايي  داستان قبانامه زرينهاي  بسياري از داستان
  :گويد ميناصربخت 

دسـت شـاگردان    بـه كسـوت نوشـته و    پيشهايي كه نقاالن »طومار«برخي نيز از طريق 
هـا و   هـايي كـه حتـي برخـي از ويژگـي     طومار ؛اند دست ما رسيده بهاند  خويش سپرده

بـا   ها نآ ةتوان دريافت و با مقايس ها مي شگردهاي اجرايي نقل را نيز با بررسي دقيق آن
توان روند تغيير و تحوالت اين قصص را مـورد   در ادبيات رسمي آمده است مي چه آن

ي ماننـد، ويژگـي اصـل    زنجيـره بررسي قرار داد. قصص مندرج اين طومارها ساختاري 
ساختاري كـه در آن حـوادث عمـدتاً بـدون ارتبـاط علـت و        .را دارند ،هاي كهن قصه

» شگفتي«ند. ا متصل ديگر يكمعلولي و تنها با حضور قهرمان در ماجراهاي گوناگون به 
  ).(همان...  گردد مي» تعليق«انگيزد و موجب  را در مخاطب برمي» اعجاب«و 

هاي گونـاگون كـه بـه مـتن      شود. داستان ديده مي نامه قبا زريناين ويژگي در متن نقالي 
شوند. نقاالن بـا ايـن شـيوه فرصـت      ده مينخوان» تعليق«اند و موجب  اصلي ربط داده شده
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كردنـد.   ارتزاق مي تر بيشآوردند، بنابراين،  دست مي بهداشتن مكان نقالي  ي براي نگهتر بيش
گونـاگون  ل علـ را نجـات دهـد.   انش راه همگو با اين فرصت توانست خود و  شهرزاد قصه
هـاي   شد. اين موضوع باعـث پديدآمـدن سـاختار داسـتان     دادن داستان نقالي مي باعث كش

  .)165: هماندر جهان شد ( »يكييموزا«و ، »تودرتو«، »درقصه قصه«
 ندانسته آغاز و انجام خـويش    برفتند هر كس به آرام خويش
 بـود آن داسـتان  بگويم كه چـون     دگرباره گـردم سـوي داسـتان   

  )143 - 142: ابيات 1393، قبانامه زرين(

ماننـد   زنجيـره و  تودرتوشود. ساختار  ديده مي »درتوتو«نيز اين ساختار  قبانامه زريندر 
بـار   هـزاران وار هستي طراحي شده و فرجام داستان  حركت دايره به باتوجهكه  ،متون نقالي

هـاي فرعـي بـا الگوهـاي      آن كامالً براي مخاطب روشن اسـت و بارهـا قصـه    ةشد شنيده
ايـن هنـر    ةافزايند، خـود اولـين نشـانه در عرصـ     اين زنجيره مي ةاي بر حلق تكراري حلقه 

چرخند، در  حول يك محور مي قبانامه زرينهاي  ). بسياري از داستانهمانآيد ( شمار مي به
و از آغاز  ،شود هاي مختلف مطرح مي ديوها با نام و هاي گوناگون جنگ با جادوها داستان

از آن و قطعـاً پيـروزي    در جريـان اسـت   بين بدي و خوبي ةداستان تا پايان داستان مبارز
  خوبي است.

كند و اشـعاري مناسـب آن لحظـه     نقال در طول اجراي نقل داستان را بارها متوقف مي
و يـا پنـد و عبرتـي در پايـان آن جـاي       اي ميان نقـل  خواند، داستاني كوتاه يا لطيفه مي
هاي مختلف ميان نقل حماسي و يا در  دهد، و حتي در لحظات خاص و به مناسبت مي

  ).147: 1388خواند (نجم،  پايان آن روضه مي

 آن هاي شرقي سـاختار اپيزوديـك   هاي ايراني به پيروي از داستان هاي داستان از ويژگي
  نيست. امستثنژگي نيز از اين وي قبانامه زريناست. 

داسـتاني ديگـر    درميـان و آوردن داستاني  قبانامه زريندر  كگاه اين ساختار اپيزودي
 رود كار مـي  بهشود. در نقالي اين ويژگي معموالً براي آن  حوصلگي خوانده مي باعث بي

هـا بياينـد و بـه پـاي صـحبت نقـال بنشـينند.         خانه قهوه به تا مردم در شب آينده دوباره
نقـالي نقاشـي كـرد و    پردة توان بر  را مي تودرتوو  كاز اين ساختارهاي اپيزودي هركدام

هـا جمـالت آغـازين متناسـب بـا       يك شب نقالي را با آن برگزار كرد. در ابتداي داستان
  شروع نقالي است.
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ــاه ــردان آن بارگـ ــنيدند گـ  بشد رنگ در روي شاه و سپاه   شـ
 چنــين گفــت بــا نــاموربــه پاســخ    گاه خسرو بـرآورد سـر   آنپس 

  )59 - 58: ابيات 1393، قبانامه زرين(

در بحر متقارب مثمن » فعولن فعلولن فعولن فعل«و وزن آن  قبانامه زرينضرب حماسي 
هـاي پژوهشـي در    هـا و مقالـه   محذوف نيز مطابق و مناسب با آهنگ نقالي است. در كتاب

و از ايـن دسـت    ،جـرا، نـوع نقـالي   هاي نقالي بـه روش ا  نقالي به هنگام بيان ويژگي ةحوز
هـا در مـتن    نشده است. در اين مقاله اين ويژگي بررسيها  اما ساختار ويژگي ،پرداخته شده

هاي ديني عصر صفوي  اند تا ارتباط گفتمان محدود بررسي شده صورت به قبانامه زريننقالي 
  با هنر نقالي آشكار شود.

  
  قبانامه زرينساختار ظاهري نقالي در  1.5

 پيرنگ .1گرانه است و در يك نگاه:  سبك اين حماسه مطابق با سبك نقالي عاميانه و روايت
. از 3؛ انـد  و رسـتم  ،قبـا  زريـن سليمان،  آن اصلي هاي . شخصيت2دارد (كامل است/ بسته)؛ 

اين است كه حق ة آن ماي درون. 4مانندي، دور از حقيقت ولي باورپذير است؛  حقيقتلحاظ 
 ديـد  ةزاويـ . 6  مـذهبي اسـت؛   ـ ملي ةحماس. موضوع آن 5اند؛  و باطل در جدال هميشگي

 بـه  باتوجهنشده است و  بيان حضاو زمان .7 ؛بيروني) است سوم شخص (داناي كل/ اصوالً
. مكـان  8آن متصور شد؛  ايتوان زمان دقيقي را بر هاي ديني نمي ابعاد اساطيري و نيز نشانه

. 9و كوه قاف است (مكان گـاه اسـاطيري و گـاه عينـي اسـت)؛       ،ايران، چين ،المقدس بيت
با كليت پيرنگ  . فضا و رنگ11قهرمانانه و حماسي است؛  . لحن روايي/10گو دارد؛ و گفت

  .خواني دارد (حماسي) تاحدودي هم ادبي گونةو 
  از: اند گفت عبارت نسخ ها بايد از آن كه هاي خاص نقالي ويژگي

  لشكر هفتجنگ  1.1.5
  گويد: قاجار مي وراند ةالري گويند
 لشـكر  هفـت  جنگ و رستم اين   روس ةغـز  و روم شـه  چون آن

ياد كرده كه از روايات بسيار معروف نقالي است، در آن چند سپاه » لشكر هفتجنگ «از 
). 36: 1391هاي مهم نقالي است (آيدنلو،  جنگند. اين داستان از روايت مي ديگر يكدرمقابل 
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آرايي هفـت و گـاه    روايات گوناگون اين منظومه را با داستان صف قبانامه زرينپرداز  داستان
ـ   گواه بسيار مهـم ماهيـت نقـالي    كه هشت لشكر در دشت ري پيونده داده است  ةــ عاميان

راويـان و شـنوندگان    درميـان شهرت اين روايت  گواه نينچ هم و هاي اين اثر است داستان
  ).54: 1393، قبانامه زرينعصر صفوي (

  هاي روايات/ طومارهاي نقالي ويژگي 2.1.5
  مĤخذ طومارهاي نقالي بايد گفت: ةدربار

 شاهنامه .1طور كلي از چهار مأخذ اصلي مايه گرفته است:  بهروايات طومارهاي نقالي 
 ةاي اشـارات منـابع تـاريخي دربـار     پـاره  .2  فردوسـي،  از پـس هاي پهلـواني   و منظومه

اي از  هاي ذهنـي نقـاالن كـه خـود آميـزه      اندوخته .3موضوعات ملي و پهلواني ايران، 
طومارهاي نقاالن پيشين  .4 ،پردازي ايشان است خيال ةها با قو هاي آن ها و شنيده خوانده

  ).52: 1391(آيدنلو، 

شدن مهاكار ديو،  . داستان گرفتارشود ديده مي قبانامه زريناين ويژگي طومارهاي نقالي در 
 قبانامـه  زريـن ) در 4404 - 4397: ابيـات  1393، قبانامـه  زريندست رستم ( به ،از ياران عفريت

). يـا  166: همـان الگـوبرداري شـده باشـد (    شـاهنامه پنجم رستم در خوان   تواند از داستان مي
) 7873 - 7742همـان: ابيـات   دزد ( آيد و شبرنگ بهزاد را مـي  شميالس كه به ايران ميداستان 

ازاين نيز  پيش). 169: همانمشابه كاري است كه پدرش در طومارهاي نقالي انجام داده است (
  اند. سينه به سينهها از روايات شفاهي و  گفته شد كه بسياري از اين داستان

  تكرار 3.1.5
گيـرد.   اي در نقالي صورت مي با تكرار واژه» حركت«هاي نقالي است.  ويژگييكي از   »بيان«

  ).142: 1354(اشكوري، » رفت و رفت و رفت«  مانند:
 نباشد چنين رسم مـردان راد    نام و نژاد كه با من نگويي ز

 نام و نشان كه گويند با هم ز   چنين است رسم دالورگوان
  )11752 - 11751ابيات : 1393، قبانامه زرين(

  كلمات در نقالي 4.1.5
اسـتفاده    هـاي دوران اسـت   اصـطالحات و آيـين   دهنـدة  كه نشان  گاه در متن نقالي كلماتي

، قبانامـه  زرين» (چهل گرز« صورت به). عدد چهل در اين منظومه 65: 1391  شود (آيدنلو، مي
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... تكرار شده اسـت.   و ،)1957همان: بيت (  »كشته شدن چهل پادشاه«)، 1697بيت : 1393
جهان و  ةگوش هاي مردم در گوشه و آيين ،عددي نمادين و پرتكرار در فرهنگ، ادب» چهل«

هاي عاميانـه و نقـالي    اين عدد با معدودهاي گوناگون غالباً در داستان«نين ايران است. چ هم
  ).60: همان» (شود ديده مي

  هاي حماسي و نقالي اغراق از ويژگي 5.1.5
هـاي   مبالغـه  شـاهنامه بـه تقليـد از   «... آينـد.   شمار مي بهبالغه از عناصر مهم نقالي اغراق و م

  ).90 :همان(  » نامه گرشاسبگونه متأثر از  گزافههاي  نمايي ... و هم بزرگ شكوهمند و زيبا
 بروبازويش بد كُه بيسـتون    همان از پـدر بـود در كـين فـزون    

  )14539بيت : همان(
 كين ز نيروي بازوي آن شير   گاو زمين به ضربي كه لرزيد

  )9935بيت : همان(

توسـل بـه    ؛و آثار حماسي جهان از عناصر مهم حماسي است متون در مبالغه و اغراق«
(عاشـورپور،   »و انكارناپـذير اسـت   ،مبالغه و اغراق در نقل حماسي امري واجب، ضروري

  .)15 - 13 ،4ج  :1389

  ايرانيانطباق با ويژگي نقالي  6.1.5
هاي عميق آن  منابع نوشتاري كهن و ريشه ،فرد دارد: نخست نقالي ايران دو ويژگي منحصربه

بسـياري از تحـوالت فرهنگـي،    پـس  تداوم نقـالي و توانـايي آن در    ،در فرهنگ ايران؛ دوم
گفته  كه چنان .)185: 1388گيري از فنون ارتباطي عصر (نيوندي،  و بهره ،اجتماعي، عقيدتي

ها بـه   منابع مكتوب دارند. در بسياري از اين داستان قبانامه زرينهاي  اري از داستانشد، بسي
  و عقيدتي عصر صفوي پرداخته شده است. ،مسائل فرهنگي، اجتماعي

 كه گل چيد از گشت اين بوستان   داســتان ةچنــين گفــت گوينــد
  )1877بيت : 1393، قبانامه زرين(

   شود: جنگ در اين ابيات ديده ميآداب   و مسائل فرهنگي و اجتماعي
ــي   جا ز برآمد رخشش چو تهمتن ــه يك ــا رزم آورد حمل  آزم
 چنگ تيز تارك بر انداخت در   جنـگ  سـاطور  كوپـال،  برآورد
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در  و شخصـيت مـذهبي   ،شخصيت پهلـواني   ي رستم و سليمان،راه هممسائل عقيدتي، 
  :شود ديده مي بيتاين 

ــدارمرد     سليمان ز رستم سخن گوش كرد ــت بي ــت داناس  بدانس
  )1031همان: بيت (

رواج نقـالي يعنـي    ورانددار فرهنگي ايران در  از متون ريشهاي  نمونهبنابراين، اين متن 
  پردازد. و عقيدتي عصر خود مي ،اجتماعي به تحوالت فرهنگي،  است كه عصر صفوي

  
  قبانامه زرينهاي نقالي در  گفتمان 2.5

  ديني ةهاي حماس ويژگي 1.2.5
كه در تضـاد بـا باورهـا و     اند هاي ديني دشمنان و مخالفاني هاي حماسه ترين گفتمان از مهم

(ع) در رأس و بعـداز آن    نبـي سـليمان   قبانامـه  زريـن  ةها قرار دارنـد. در حماسـ   منافع دين
 ةو ... در جبهـ  ،، جادوهـا هـا ديو و سپس دين ةدر جبه ،قبا يعني رستم و زرين ،قهرمانان او

دشمن با اهـدافي   ةجبه دربرابردين  ةهاي جبه ها و دالوري دشمنان قرار دارند. شرح جنگ
  .اند بيان شدهخاص 

هاي ديني پافشاري قهرمان بر آيين حق و شجاعت  حماسه ةيكي از ساختارهاي برجست
 كند تا كشورها آور خود مي (ع) رستم را پيام  نبيسليمان  قبانامه زرينديني  ةاست. در حماس

مايـة آفـرينش    دسـت نبـرد در راه ديـن   «و نواحي اطراف را به راستي و درستي فرابخواند. 
زاده و  (قاسـم » هاي ديني است و براي ابقاي دين بر عموم مردم جامعه واجب است حماسه
كنـد بـه ديـن     رستم از اسيران معاند درخواست مـي  ،در پايان داستان .)350: 1391عارفي، 

كنند و به دستور شاه ايران اسـيران بـه    آنان قبول نمي اما وي آورند،توحيدي و يكتاپرستي ر
  شوند. دار آويخته مي

حـق بـر   «هاي ديني است:  هاي مهم حماسه پيروزي نهايي دين بر مخالفان آن از گفتمان
هـاي دينـي    هاي پايداري و حماسـه  ترين مؤلفه ترين و مهم شدن يكي از بنيادي باطل پيروز

). بنابراين، اين دو مسـئله  356: همان» (دهد ا به مقاومت از دين سوق مياست كه مبارزان ر
  در متون حماسي ديني است. قبانامه زرينباعث برشمردن 

  نقالي حرف دل مردم زمانه 2.2.5
را  چـه  آنو هـا   ها و نخواسـتن  است. خواستن حرف دل مردم زمانهبيان هاي نقالي  از ارزش

شود، مانند نداي آزادگي در  داستان يا مثل بازگو مي درقالبنتوانند بازگو كنند در اين مراسم 
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ساختار اپيزودي با گستردگي موضوعات  علت به قبانامه زرين). در 92: 1390داستان (رازي، 
خاص را بـراي آن تعيـين كـرد كـه از زبـان مـردم        يتوان موضوع و نمي ايم داستاني مواجه

امـا دو   ،رش بيان شده باشد، بلكه در آن به موضوعات مختلف پرداخته شـده اسـت  روزگا
تبليغ دين حضـرت   ،دوم ؛خوبي با پليدي ةتعليم مبارز ،موضوع در آن غالب است: نخست

  (ع).  سليمان
 خواه كينه آمدي نابخردان چه   بارگاه اين اندر اهرمن اي تو

ــد   بدن از تا كه بگويم را سرت ــن گــردان ببرن  انجمــن اي
  )6910 - 6909ابيات : 1393، قبانامه زرين(

 بدو گشـت آسـان همـه كـار سـخت        وي سليمان چو برشد به تخت از پس
ــ    نـــه ديـــن دگـــر داد او را خـــدا    ــا را ب ــه م ــود رهه ك ــن او ش ــا دي  نم

  )650 - 649همان: ابيات (

  دعا در آغاز مجلس نقالي 3.2.5
ـ  درگاهي  گاهنقاالن در آغاز مجلس نقل و نيز « و  ،داسـتان بـراي كسـان، موضـوعات     ةميان

كار  بهكردند يا عبارات ديني و دعايي مشابه  آرزوهاي گوناگون از حاضران طلب صلوات مي
هاي رايج دينـي اسـت.    ). دعا در آغاز مجلس نقالي از گفتمان44: 1391(آيدنلو،  » بردند مي

  شود. خواستار خوبي و مرحبا گفتن نيز در متون نقالي ديده مي درقالباين دعا 
ــنديد او را    بسي آفرين كرد بر تخم سام ــهپس ــالم علي  الس

  )1032بيت : 1393، قبانامه زرين(

  اسالمي ـ عناصر سامي 4.2.5
خواني بـا نقـالي نيـز مخالفـت      شاهنامه دركنارطوركه گفته شد، در عصر صفوي علما  همان
ر اسـالم اسـت و   ئو نقـالي متمـايز از شـعا    شاهنامهخواندن  كه آنان معتقد بودند كردند. مي

پـردازان بـراي    داسـتان شـود. بنـابراين،    هاي رستم عبادت شيطان محسوب مـي  شنيدن قصه
 علمـا ـ اسالمي و شيعي را در متون وارد كردند تا از بار مخالفت  ماندن عناصر سامي درامان

وابستگي به هر دو  علت بهـ ملي) را  ن دو عنصر (پهلواني و دينيبكاهند. مردم نيز تركيب اي
هـاي نقـالي بـه دو بخـش      اسالمي در روايت ـ ). عناصر سامي139 - 138: همانپذيرفتند (
و  ،هاي گوناگون با پيامبران، امامان ها درضمن روايات به شيوه شخصيت .1شوند:  تقسيم مي
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انـد (آيـدنلو،    ها پيوند داده ها را به اين رابطه شخصيتنقاالن  .2 ،ندا هاي اسالمي مرتبط آيين
اسـالمي در مـوارد زيـر     ــ  هـا بـا عناصـر سـامي     ). درمجموع ارتباط شخصـيت 63: 1391

  است: شدني مشاهده

  (ع)  سليماننقش حضرت  1.4.2.5
حضــرت ســليمان و متعلقــات او از پرتكرارتــرين و مشــهورترين عناصــر شخصــيتي  

اسالمي در ادب فارسي است. او با جمشيد، پادشاه پيشدادي، در بسـياري از متـون     ـ  سامي
اما در منـابع نقـالي    ،برابر دانسته شده كيخسروانگاري شده است. در بعضي منابع با  سان هم
: 1393، قبانامـه  زريـن تر شـده اسـت (   خصوص از عصر صفويه نقش او در متون پررنگ به

بار تكرار شده است. در ايـن مـتن    112 قبانامه زرينمان) در متن ). نام او (با عنوان سلي140
(ع) ارتبـاطي    سليمانشود. رستم نيز با حضرت  قبا موظف به پذيرفتن دين سليمان مي زرين

(ع) ماننـد دزديـدن     سـليمان هـاي مـرتبط بـا حضـرت      داستان .ترويج مذهب دارد درقالب
ديگر مرتبط با مـذهب   ةهاي عاميان قصهاو و  يها دست صخر ديو و آوارگي بهانگشتري او 

تـرين شـاه    مند بودنـد او را بـا محبـوب    . گذشتگان ما بسيار عالقهاند در متن آورده شدهنيز 
  ).141 - 140: همانبرابر بدانند ( ،ترين يل داستاني ايران، رستم و بزرگ ،كيخسروايراني، 
  رستم و سليمان: ةرابط

ــه بازگشــت  ــتن از آن جايگ  سليمان سرافراز گشتبه نور    تهم
  )922همان: بيت (

   سليمان و متعلقات او:
 به خـاك و بـه خـون انـدر آرد تـنم        كس كـه گـويم سـليمان مـنم     به هر

ــوان ز  ــدامين ديـ ــدانم كـ ــين نـ  گرفت از من او تاج و تخت و نگين   كـ
   )3491 - 3490همان: ابيات (

ادوار اوج گسـترش و نفـوذ   برخي از حاضران مجالس نقالي در عصر صفوي و قاجار، 
شـان مسـلمان و    هاي داستاني موردعالقـه  شخصيت كه پسنديدند مذهب تشيع در ايران، مي

مذهب باشند. اين ويژگي فراتر از در حد خواست و پسند بود و بعضي بدون توجه به  شيعه
ي يا اند و سخن مسلمان بوده نانآشهرياران و يالن ملي  كهمسائل تاريخي حتي معتقد بودند 

   .)62: 1391پذيرفتند! (آيدنلو،  روايتي جز اين را نمي
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  معاصرت و اختالط شاهان و پهلوانان با پيامبران 2.4.2.5
هـاي سـنت    درآميختگي بعضي شهرياران و يالن باستان ايراني با پيامبر سامي از ويژگي

ـ   درآميختگـي اين اصلي  علترود  نويسي اسالمي است. احتمال مي تاريخ  ةا انديشـ مقابلـه ب
خواستند به رد و انكار اخبار پهلواني ايران بپردازنـد. حضـرت    كه مي باشدكساني  ةمتعصبان

كهـن و مشـهورترين    اي هپيشـين ـ پهلواني ايران در منابع معتبـر   هاي ملي سليمان در داستان
  .)64: همانآميختگي را با جمشيد دارد (

، شاهان و يـالن  كيخسرو(ع) و   سليمانبر آميختگي حضرت  عالوه ،قبانامه زريندر متن 
   اند: دانسته شده سانيك العزملواو انبياي باديگر نيز 

 نشست از بر تخت روشن روان   چه طهمورث آن نامور پهلـوان 
ــار دراز ــر در آن روزگــ ــرفراز      پيمبــ ــر س ــوح پيغمب ــدي ن ب 

  )625 - 624ابيات : 1393، قبانامه زرين(

  اسالمي اشخاص داستانياعتقادهاي سامي و  3.4.2.5
اند. شاه و پهلوانان ايراني به تبعيت از اوضاع  ايرانيان كليمي خوانده شده قبانامه زريندر 

اند. رستم و گيو در اين منظومه ايرانيان را بـه ديـن حضـرت     ديني زمان مسلمان ناميده شده
  خوانند: (ع) فرامي  موسي

 ي دژمنباشيم از دين موس   به دين كليميم ما نيز هـم 
  )769همان: بيت (

 كه در وي بود حمد رب غفور   شب و روز خوانيم يك سر زبور
  )1869همان: بيت (

برد كـه در آن نوشـته شـده     پيش زال ميلوحي را رحمان پير از ياران حضرت سليمان 
مانـد و از او و سـپاهيانش    (ص) زنـده مـي    محمـد است: زال تـا زمـان پيـامبري حضـرت     

  كند كه مسلمان شده است: بياورند و زال اقرار مي دين اسالم روي خواهد تا به  مي
 كه آيد محمد پديد از نهان   ماني چنين تا به آخر زمان

  )15990همان: بيت (

  كند. اين داستان ادامه پيدا مي 15600و تا بيت 
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 - 14063ابيـات  همـان:  بـرد (  امـام نـام مـي    دوازدهزال هنگام مناجات از رسول اكـرم و  
خورشيد دختر زال نيز هنگام  ،)8522 - 8508ابيات همان: غ دين است (رستم مبلّ ،)14072

همان: جويد ( (ع) و فرزندان ايشان توسل مي  علي(ص) و امام   محمدراز و نياز به حضرت 
   ).18263 - 18255ابيات 

خــواني و  مناقــب«گيــري  چگــونگي شــكل ةاســالم، دربــار از پــسدر مبحــث نقــالي 
مذهب با اعتقـاد بـه جانشـيني و امامـت بالفصـل       شيعيخوانان  مناقب ،»خواني فضايل

مانند حضـرت   (ص) در مدح خصايل و اعمال بي  اسالمپيامبر  از پس(ع)   عليحضرت 
خواندنـد و   هايي به شعر در اماكن عمومي مـي  ها و مديحه (ع) و عقايد شيعه قصه  علي

و ابـوبكر اشـعاري    ،عمـر، عثمـان   ةيفـ خوانان هم در مدح سه خل فضايلها  درمقابل آن
  ).101: 1390(نجم،   كردند هايي نقل مي خواندند و قصه مي

 جهان گشت موجود زشت و نكو   به حـق محمـد كـه از نـور او    
 بـوس رهـش   خاكستاره همه    كه پيغمبران جمله بر درگهـش 
ــد    ز نورش همه سـروري يافتنـد   ــري يافتن ــه پيغمب  از او جمل

 علــي ولــي شــاه دلــدل ســوار   صاحب ذوالفقاربه پور عمش 
ــد  ــر او آفري ــالم از به ــدا ع  وگرنـه بــد انــدر عــدم ناپديــد    خ
 بخواندش رسول خدا ابوتراب   شده خيبر از بازوي او خـراب 

  )10754 - 10749: ابيات 1393، قبانامه زرين(

  گفتمان سياسي و ديني صفوي و قبانامه زرين 5.2.5
اسـماعيل   شـاه مرسوم اسـت در زمـان    هامروز چه آن صورت بهطوركه گفته شد، نقالي  همان

  عشري رواج داد. اثني ةصفوي رونق گرفت. او نقالي را براي رواج و رسوخ مذهب شيع
طـرزي   بـه در جايي و به لباسـي و   هركدامبراي اين كار هفده سلسله را مأمور كرد كه 

كردنـد و بعضـي در    ند و مثالً بعضي مداحي ائمه را مـي جداگانه مقصود او را تبليغ كن
هـاي قشـوني بـراي قشـون      اي ماننـد قاضـي   خواندنـد و دسـته   ها شعري مـي  زورخانه
ايـن   ةگفتند و هم كردند و آداب شريعت و رسوم ملي و پهلواني را مي سرايي مي سخن
علـي   از آلكه مردم را به سخن خود جلب كننـد و مـدح و ثنـايي كـه      ها براي آن دسته
ها و روايات پهلـواني را جانشـين سـخن      ناچار داستان ،كنند توي ذوق مردم نخورد مي

گويي، خـودش رواج گرفـت و بعـدها     رفته اين كار، يعني داستان رفتهكردند و  خود مي
  ).146: 1345از اشكوري،  نقل به... ( ت داردميديدند كه خيلي اه
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 دركنـار رسـتم)   ةقبا (پهلوان مذهبي/ نو رستم (قهرمان ملي) و زرين قبانامه زريندر متن 
ــه   ســليمان ــرار گرفت ــرويج مــذهب در دوران خــود و   (ع) شخصــيت مــذهبي ق ــا ت ــد ت ان

  د.نمتن كن راه همجا  در ايران يكرا داشتن قهرمانان ملي  نگه زنده
ــرس دارم ز    كــس روز پيكــار و كــين نترســم ز ــر ت ــان مگ ــرين ج  آف

 طلســمي بــه مــردي و نيــروي مــن   سليمان به بازوي من [رستم]ببسته 
  )614 - 613: ابيات 1393، قبانامه زرين(

 سـالم لا  عليـه به پيش سليمان    بشد رستم زال و دستان سام
  )820همان: بيت (

 وراندراهي براي تـرويج گفتمـان دينـي و سياسـي      قبانامه نيزر  منظومة، كه اينخالصه 
در تقويت مفهوم هم است كه آن  ديگر يكتفكري تلفيق دين و سياست با  ةصفوي و سيطر

  حاكميت خداوند است.
 به يك جا نشينند در انجمن   تـن  پاكسليمان و كيخسرو 

  )2532همان: بيت (

  ها بايد به اين نكات اشاره كرد: در تأييد اين گفتمان
  پادشاه ايران: دربرابرقبا  مطيع شدن زرين الف)

ــرد   ــر گ ــد دگ ــندرآم ــاي زري ــي    قب ــان ب ــاورد خاق ــن و راي بي  دي
ــر   ــرد س ــرو ب ــران ف ــاه اي ــر ش  شهش داد خفتان و تـاج و كمـر     ب
 يكـــي آرزوي دلـــم را بـــرآر     به شه گفت كاي نـامور شـهريار  
ــرآرم روان      شهش گفت برگو چه چيز است آن ــت ب ــا آرزوي ــه ت  ك
 را افسر و فر و بخت گه زيبد تو   دعا كرد اي شاه با تـاج و تخـت  

  )22962 - 22958 همان: ابيات(

را  كيخسـرو (ع) مهره و جام   نبيبردن انگشتري سليمان  يغما بهبر  عالوهصخر جني   ب)
  و اقليمي دارد: ،اين نشان از پيوند ديانت و سياست، حكومت ديني  .دزدد نيز مي

 نگـين  جام و  بگيرم از او مهره،   كه من سوي مشرق شتابم به كين
  )6622همان: بيت (
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يابد و پادشاهي و ديانت  قبا با سپاه ايران خاتمه مي درپايان، تعليق و كشمكش زرين ج)
 :دنشو ميسو  اي هم در نقطه

ــاه ــرو شهنشـ ــدار كيخسـ  بيار را جوان آن بگفت رستم به   تاجـ
ــران ــل دلي ــه زاب ــان ب ــاه فرم  همــال فــرخ گــرد آن كشــيدند   ش

 روان روشـن  شـاه  بـر  خواند ثنا   پهلـوان  جوان آمد چه خرگه به
ــدار ز شهنشــه  شـد  ياد از اندوهش و درد همه   شــد شــاد او دي

  
 گيري نتيجه. 6

مكتوب  ةمنظوماست كه  قبانامه زرينو يكي از اين آثار  اند متون نقالي در شمار ادبيات عامه
  بوده است.رگذار اثعموم مردم  درميانحيث  آيد و ازاين شمار مي بهعاميانه ـ  پهلواني نقالي
هاي ديني ارتبـاط داشـته    دهد اين فن از پايه با گفتمان نقالي در ايران نشان مي ةتاريخچ

 ةمبـارز  ةانگيـز گروهي از ايرانيان بـا   قمري هجري هاي سوم تا پنجم در قرن كه چنان  است؛
پرداختنـد؛ بـا ظهـور دو     هاي حماسي مـي  ها و حكايت سياسي با نفوذ اعراب به نقل داستان

هاي مربوط به پيـامبر و حضـرت    خوان (ناقالن روايت مناقبگرايش سني و شيعه دو گروه 
هاي مربوط به عمـر و ابـوبكر) دربرابـر هـم قـرار       خوان (ناقالن روايت فضايل) و (ع)  علي

هاي حماسي و ديني  پيروزي مذهب شيعه، نقاالن با درآميختن روايتبا  ،گرفتند و درنهايت
خـواني،   سعي كردند مذهب شيعه را درجهت اتحاد ملي (گفتمان عصر) تبليغ كننـد. حملـه  

كـه آشـكارا درخـدمت گفتمـان دينـي       انـد  هـايي از نقـالي   و سخنوري گونه ،خواني روضه
 .دارند  قرار

امامي با هدف تشكيل وحدت ملي  دوازدهة هاي بقا و تبليغ مذهب شيع يكي از راه
توانستند در اين گفتمـان بـا    گزاران مي زيرا داستان، در عصر صفوي رواج نقالي است

وبوي ديني به آن موجب تهيـيج روح مردانگـي و    هاي ملي و افزودن رنگ نقل روايت
را در ايـن   قبانامـه  زريـن نقـالي   منظومةتوان نقش و تأثير  مي بنابراين،. شونددالوري 

 .دجريان واكاوي

زيـرا   ،تركيب شدن نقالي حماسي و مذهبي با اقدام آشكار شاهان صـفوي محقـق شـد   
كه محل گردآمدن مـردم   ،ها خانه كردند تا با حضور در قهوه هايي مأمور مي ها گاه سلسله آن
 ند.كنتبليغ و ترويج  راعشري  اثنية مذهب شيعگويي  و با استفاده از ابزار داستان ،بود
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تعليمـي و شـعر   ـ  با دو نوع شعر مرتبط است: شعر تبليغي قبانامه زريننقالي در  منظومة
ة لحاظ شيو بهتبليغ و تعليم ديني دارد و  ةوظيف امحتولحاظ  بهمذهبي. اين منظومه ـ  حماسي

 گيرد. هاي حماسي بهره مي اسالمي و روايتـ  بيان از عناصر سامي

مردم ثبت شده بـود و   ةدر حافظ قبانامه زرينهاي  بيان بسياري از داستانة ساختار و شيو
توانست موجب شـگفتي شـود.    يا استفاده از تعليق مي تودرتوگويي  قصهة براي مثال با شيو

با روش اجراي نقالي تناسب داشته اسـت.   قبانامه زرين  منظومةبراين، ضرب حماسي  افزون
شـد مـتن مـذكور     گرانه باعث مـي  قالي عاميانه و روايتانطباق سبك اين حماسه با سبك ن

 ها در ترويج گفتمان ديني عصر صفوي داشتند. كه ساير نقاليداشته باشد همان تأثيري را 

با گفتمان مركـزي كـه همـان گفتمـان      قبانامه زرينهاي خرد در  ، گفتمانامحتواز لحاظ 
از دعا  ،ديني برخوردار است ةسحماهاي  زيرا از ويژگي ،ديني و حماسي است تناسب دارد

و درنهايت گفتمان سياسـي و دينـي    ،كند از عناصر سامي و اسالمي استفاده مي ،برد بهره مي
 راه هـم قبا دربرابر پادشاه ايـران يـا    ون مطيع شدن زرينچ همهايي  عصر صفوي را با روايت

 كند. شدن پادشاهي و ديانت در پايان داستان محقق مي

  
  نوشت پي

 

 قبانامـه  زريـن شـناختي   نقـد اسـطوره  «اين مقاله برگرفته از رسالة دكتري محمد نجاري با عنـوان   1.
نمايي ابوالقاسم قوام و مشاورة سجاد آيدنلو، در دانشـگاه فردوسـي    ، به راه»برمبناي نظرية يونگ

  مشهد است.
  
  نامه كتاب

(گوهر  فارسي ادب و زبان پژوهشي ـ يعلم نشرية، »اي بر نقالي در ايران مقدمه). «1388آيدنلو، سجاد (
  .4، ش 3، س )گويا

 نگار. به  تهران: ،شاهنامه نقالي طومار). 1391آيدنلو، سجاد (
  .154 -153ش  ،مردم و هنر ،»خواني شاهنامهنقالي و ). «1354( سادات كاظم اشكوري،

 .زنان مطالعات و گران روشنتهران:  ،ايران در نمايش). 1391بيضايي، بهرام (
 و ابعـاد  خـواني،  قصـه  يانبر جر يمرور، ايران و اسالم تاريخ در خوانان قصه). 1378جعفريان، رسول (

  تهران: دليل. ،ايران و اسالم تاريخ در آن تطور
 تهران: مركز. ،روحوضي و نقالي). 1390رازي، فريده (
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  تهران: سخن. ،سجاد آيدنلوتصحيح  به). 1393( قبانامه زرين
  تهران: مركز. ،كامبيز عزيزي ةترجم ،صفوي عصر ايران). 1389سيوري، راجر (
  تهران: دانشگاه تهران.، ملي وحدت احياي :صفويه شاهنشاهي تشكيل). 1346شيباني، مجير (

  مهر. ةتهران: سور ،4ج  ،ايراني هاي نمايش). 1389عاشورپور، صادق (
 .5ش  ،1 س ،آشنا ،»نقالي در ايران). «1371غروي، رخند (
  آهنگ قلم. :مشهد ،باستان ايران در ادبي و فرهنگي هاي سنت و سرايي شاهنامه). 1389قائمي، فرزاد (

دينـي يادگـار    ةهاي پايـداري در حماسـ   جلوه ةمقايس«). 1390حسام عارفي (بهجت و فرزاد  ،زاده قاسم
  .6 - 5، ش 3، س پايداري ادبيات ،»دقيقي نامة گشتاسپزريران و 

 المللـي  بـين  سمينار نخستين مقاالتمجموعه ،»ها در نقل ايران نشانه). «1388ناصربخت، محمدحسين (
  تهران: نمايش (انجمن نمايش). ،حميدرضا اردالن كوشش به ،سنتي و آييني هاي نمايش

پـردازي   براساس شخصـيت  قبانامه زرينهاي نمايشي  ظرفيت). «1395ابوالقاسم قوام ( و نجاري، محمد
  .4 ش م،هفت ةدور ،يادب پارس نامة كهن يپژوهش ـ علمي نشرية ،»سليمان نبي(ع)

 سمينار نخستين مقاالتمجموعه ،»هاي نمايشي آن نقالي حماسي در ايران و جنبه). «1388( سهيال نجم،
  تهران: نمايش (انجمن نمايش). ،حميدرضا اردالن كوشش به ،سنتي و آييني هاي نمايش المللي بين

  تهران: فرهنگستان هنر و انتشارات متن. ،ايران در نقالي هنر). 1390نجم، سهيال (
 سـمينار  نخسـتين  مقـاالت  مجموعـه  ،»هاي جديـد  كاربرد نقالي ايران در رسانه). «1388( گيتي نيوندي،
  نمايش (انجمن نمايش).  تهران: ،حميدرضا اردالن كوشش به ،سنتي و آييني هاي نمايش المللي بين


