
چکیده

بر اس��اس پژوهش های صورت گرفته س��ابقه هنر داس��تانگزاری در فرهنگ ایران بس��یار طوالنی اس��ت و ریش��ه  آن را باید در 
آوازه خوان ه��ای دوره های مادی و هخامنش��ی و نیز گوس��ان های پارتی جس��تجو کرد. بر اس��اس همین پژوهش ه��ا خنیاگران 
دوره ساس��انی نیز کارکردی ش��بیه به گوس��ان های پارتی داش��تند. در دوره اسالمی داس��تانگزاری همچنان اس��تمرار پیدا کرد، 
اگرچه متناس��ب با مقتضیات تاریخی دچار تغییرات اساس��ی گردید. در این دوره داس��تانگزاری هم در ش��کل و هم در محتوا 
تغییرات��ی یاف��ت، برای مثال محتوای برخی از داس��تان ها مختص مس��ائل دین اس��الم گردید. داس��تانگزاری دردوره اس��المی 
ان��واع متفاوت��ی دارد ک��ه از جمله می ت��وان به نقال��ی، پرده خوانی، مجلس گویی، هنر عاش��یقی و ش��اهنامه خوانی اش��اره کرد.
برخی از این هنرها مانند نقالی، پرده خوانی و ش��اهنامه خوانی در بخش هایی گس��ترده از ایران رایج اس��ت و بخش��ی دیگر در 
مناطق��ی معین رواج دارد که از آن جمله می توان به هنر عاش��قی اش��اره ک��رد که بویژه در اس��تان های آذربایجان و اردبیل رایج 
اس��ت. البت��ه این هنر به صورت ه��ای دیگر در میان ترکمن ه��ا رواج دارد. نگارن��ده در ادامه مقاله خود به نق��د دیدگاهی رایج 
در میان پژوهش��گران می پردازد و برخالف آنها بر این باور اس��ت که داس��تانگزاری را نمی توان هنر نمایش��ی محس��وب کرد.
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داستانگزاری و پیشینه ي آن
منظور از داستانگزاری نقل داستان، در هر شکلی، 
برای گروهی از مخاطبان است. داستانگزار ممکن 
اس��ت داس��تانی را با صدای بلن��د از روی کتاب 
بخواند مانند ش��اهنامه خوان ها یا اشخاصی که در 
شب نشینی های زمستانی کتاب هایی مانند امیرارسالن 
را برای جمع می خواندند )انجوی،1379، 68(، یا 
اینک��ه داس��تان را به همراه نواختن س��از نقل کند 
مانند عاشیق ها، بخش��ی ها، یا دوتارنوازان جنوب 
خراس��ان، ممکن است با کمک پرده ی نقاشی شده 
داستان گویی کند مانند پرده خوان ها، یا اینکه مانند 
نقاالن به داستانگزاری بپردازد. پژوهشگران سابقه ی 
هم��ه ی این داس��تانگزاران را ب��ه آوازه خوان های 
دوره های مادی و هخامنش��ی، گوسان های پارتی 
دوره ی ساس��انی می رس��انند)نک.  و خنیا گ��ران 
بویس1369؛  خالقی1386؛قائمی،1389، 112-74(.
در آث��ار ادب��ی ب��ه انواع متف��اوت داس��تانگزاری 
اش��اره هایی ش��ده است. فردوس��ی ضمن داستان 
زندگ��ی بهرام گ��ور ب��ه داس��تان خوانی از روی 
کتاب در مجلس این پادش��اه اش��اره کرده اس��ت:
ه�م���ان ش���اه چ���ون م�ج�ل���س آراس���ت�ی  
خ�واس���ت�ی ب�اس���ت�ان  ن�ام���ه ی  ه�م���ه 

)فردوسی،442/1389،6(
هرمز نی��ز از فرزن��دش خس��روپرویز می خواهد 
بفرس��تد: ن��زدش  کتاب خ��وان  ش��خصی  ک��ه 
ک�ه���ن م���ردی  دان�ن���ده  آن���ک  دگ���ر 
م���را آرد  دف�ت���ر  ی�ک��ی  ن�ب�ش���ت�ه 
س���خ�ن گ���ذارد  ش���ه�ری�اران  از  ک����ه 
م���را س���رآرد  س���خ�ت�ی  و  درد  ب���دان، 

)همان،6/8( 
ابن قتیبه از نویسندگان سده ی سوم، از داستانگزاری 
در م��رو ی��اد می کن��د که پ��س از نقل داس��تان و 
گریان��دن م��ردم طنبور کوچکی از آس��تین بیرون 
م��ی آورد و می گفت »اپ��ا این تیم��ار باید اندکی 
ش��ادیه« )ابن قتیبه،91/1418،4(. در قابوسنامه نیز 

ضمن ش��رح آداب خنیاگری آمده اس��ت که یکی 
از وظای��ف خنیاگران نق��ل »حکایت و مطایبت و 
مزاح« است )عنصرالمعالی،1336، 142(. در تاریخ 
بیهقی به هنگامه سازانی اشاره شده است که »اخبار 
دیو و پری و غول بیاب��ان و کوه و پیرزنان جادو« 
را برای مردم نقل می کرده اند)بیهقی،1383،637(. 
در کتاب النقض نیز از دو گروه مرسوم به فضائلیان 
و مناقبیان یاد ش��ده است که گروه اول در فضیلت 
خلفای راش��دین و گروه دوم در منقبت حضرت 
علی)ع( داس��تانگزاری می کرده ان��د. وی همچنین 
از اش��خاصی یاد می کند که در بازارها داستان های 
رس��تم و اس��فندیار را برای مردم نقل می کرده اند 
)قزوین��ی،71،1358-74(. در بدایع الوقای��ع که در 
اواخر دوره ی تیموریان تألیف ش��ده اس��ت نیز از 
داس��تانگزاری با نام  حافظ غیاث الدین یاد شده که 
قصه های امیرحمزه، ابومسلم و داراب را در مجلس 
امیرعلیش��یرنوایی نق��ل می کرده اس��ت )واصفی، 
،1479-480(. در پای��ان این دوره واعظ کاش��فی 
کتاب فتوت نامه ی سلطانی را تألیف کرد و طی آن 
آگاهی های ارزشمندی درباره ی شیوه ی داستانگزاری 
و ان��واع آن ارائه داد)کاش��فی،1351، 306-280(.

آگاهی های ما از داس��تانگزاری و داستانگزاران از 
دوره ی صفویه به این س��و، نس��بت ب��ه دوره های 
پیشین بیشتر اس��ت. در بسیاری از کتاب ها، بویژه 
در تذکره ها، به برخی از داستانگزاران و چگونگی 
هنر آن ها اش��اره ش��ده اس��ت )ب��رای نمونه نک. 
س��ام میرزا،1384، 138-141؛ نصرآب��ادی،1378، 
بلیان��ی،1073،604،438،1389(.  572،435،207؛ 
در همی��ن دوره با ورود قه��وه و رواج فراوان آن 
در ایران، قهوه خانه ها پایه گذاری شدند. قهوه خانه 
به تدریج محلی برای مالقات و نیز گذران اوقات 
فراغت ش��د. داس��تانگزاران که تا آن زمان بر سر 
چارسوق ها یا در برخی معابر و میدان های شهری 
ک��ه معرکه می گرفتند کار خ��ود را به قهوه خانه ها 
منتق��ل کردند. ای��ن موض��وع تأثیرات گس��ترده 
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و عمیق��ی بر روند داس��تانگزاری گذاش��ت. اگر 
در گذش��ته ب��رف و باران یا س��رما مانع برگزاری 
معرکه در برخی ماه های س��ال می شد و در نتیجه 
از تسلس��ل خوانی روزانه پیشگیری می کرد، اکنون 
محیط گ��رم قهوه خانه این مش��کالت را برطرف 
ک��رده ب��ود. این موض��وع در عین ح��ال زمینه را 
برای ش��کل گیری مخاطبانی دائمی، به عنوان یکی 
از عناصر مهم رواج داس��تانگزاری ایجاد می کرد.
از همی��ن دوره کت��اب بس��یار مهم��ی ب��ا عنوان 
طرازاالخب��ار باقی مانده که موض��وع آن آموزش 
داس��تانگزاری اس��ت. مؤل��ف کت��اب، عبدالنبی 
فخرالزمانی، که از داستانگزاران نامدار ایرانی مقیم 
هند بود، هدف اصلی خود از نوشتن این کتاب را 
آموزش آداب خواندن قصه ی امیرحمزه عنوان کرده 
اس��ت )فخرالزمانی،13،1392(. اما همان گونه که 
محجوب به درستی نوشته است آنچه فخرالزمانی 
می گوید »کلی است و اصول وی شامل داستان های 
دیگر نیز می ش��ود و کاماًل ب��ر همه ی قصه خوانان 
قابل تطبیق اس��ت« )محج��وب،1086،1382(. در 
این کتاب چگونگی ش��روع هر داس��تان، شیوه ي 
ادام��ه ي آن و چگونگی پایان بردن هر جلس��ه ی 
داستانگزاری، و نیز شعرهایی که داستانگزار برای 
توصیفات مختلف در انواع متفاوت داستان باید به 
کار ببرد، ش��رح داده شده است. وجود یک کتاب 
آموزشی تخصصی، صرف نظر از محتویات آن، مبین 
رواج فراوان داستانگزاری در آن دوره است )برای 
آش��نایی با این کتاب و اهمیت آن نک. محجوب،
کدکن��ی،1381(. ش��فیعی  1084-1094؛   :1382

انواع داستانگزاری
داس��تانگزاری ان��واع متفاوتی دارد ک��ه مهم ترین 
آن ها عبارتند از: نقالی، پرده خوانی،  مجلس گویی، 
هنر عاش��یقی و ش��اهنامه خوانی. نگارنده پیش از 
این مقاله ای مش��روح درباره ی هنر نقالی به چاپ 
رسانده است)جعفری قنواتی،1387(، از این رو در 

مقاله ی حاضر از توضیح درباره ی نقالی صرف نظر 
کرده و س��ایر انواع را به اختصار ش��رح می دهد.

پرده خوانی
نوعی قصه خوانی است که با کمک پرده ای مصور 
اجرا می ش��ود. ظاهراً در دوره ی صفویه اصطالح 
صورت خوان��ی به ج��ای پرده خوان��ی رایج بوده 
است. صاحب تذکره ی عرفات العاشقین، که کتاب 
خود را در نیمه ی اول سده ی 11 ه.ق تألیف کرده 
است، درباره ی ش��اعری به نام علی صورت خوان 
می نویس��د: »مردی زب��ان آور، خوش صحبت بود. 
در میدان صفاهان که موطن اوس��ت معرکه گیری 
کردی و صورت خوانی نم��ودی و فنون این امور 
 .)2953 ج5،  دانس��تی«)بلیانی،1389  خ��وب  را 
وی در بخش��ی دیگ��ر از کتاب خود از ش��اعری 
به ن��ام مقبول صورت خ��وان ی��اد می کند)همان، 
ج 2، 1380(. ب��ا توجه ب��ه توضیحی که صاحب 
فرهنگ آنن��دراج درب��اره ی صورت خوانی آورده 
را  پرده خوان��ی  و  صورت خوان��ی  بای��د  اس��ت 
یک هن��ر ب��ه ش��مار آورد)بیضای��ی،77،1382(.
پرده خوان��ی احتماالً س��ابقه ای بس��یار طوالنی در 
فرهنگ مردم ایران دارد و شاید ریشه ی آن به پیش 
از اسالم برس��د . موضوع قصه هایی که پرده خوان 
اج��را می کند به ط��ور عمده وقایع ش��هادت امام 
حسین و یارانش در کربالست که به آن ها مجالس 
اصلی می گویند. اما در کنار آن ها قصه های دیگری 
نیز نقل می شود که مجالس فرعی نامیده می شوند 
مانند قص��ه ي ضامن آهو، حض��ور حضرت  امام 
رضا)ع( در مجلس مأمون، عاق والدین، کافری که 
بر سر پیامبر خاکستر می ریزد. همه ی این مجالس 
بر پرده تصویر ش��ده اند. به احترام امام حسین)ع( 
و یاران شهیدش، پرده ها معموال 72 مجلس اصلی 
و فرعی دارند. تصاویر چنین پرده هایی نیز ش��امل 
366 تصوی��ر اس��ت. البته برخ��ی پرده ها مجالس 
کمت��ری دارند. م��کان اج��رای پرده خوانی عمدتًا 
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زیارتگاه ها، قبور متبرکه و امامزاده هاس��ت. ضمن 
اینک��ه در مکان ه��ای عادی نی��ز پرده خوانی اجرا 
می ش��ود. پرده خ��وان، که به او مرش��د و درویش 
نیز می گویند لباس درویش��ی بر تن می کند، نوعی 
سربند بر سر می گذارد، تبرزینی بر دوش و عصایی 
در دس��ت دارد. وی پ��س از آنکه پرده را به دیوار 
نص��ب کرد با آی��ه ی مقدس بس��م اهلل... کار خود 
را ش��روع می کند و پس از آن اش��عاری می خواند 
ک��ه در آن »بس��م اهلل... « به کار رفته اس��ت. مانند:
اس��ت بس��م اهلل  آی��ه ی  خ��دا  حم��د  از  اول 
ب���س����م ال��ل���ه م����ادر ق�����رآن اس�����ت
اس��ت رس��ول اهلل  ک��ه  محم��د  ن��ام  از  دوم، 
رح�م��ان و رحی���م ص�حب���ت ی�زدان اس���ت
وی این اش��عار را ب��ا آواز می خواند. پس از آن به 
منقبت خوانی درباره ی حضرت پیامبر و سایر ائمه 
می پردازد. س��پس مانند نقاالن »پندیات« می  گوید. 
پس از آن قصه خوانی خود را ش��روع می کند. وی 
با چوب دس��تی خود که به آن »مطراق« می گویند 
تصاویر قصه را روی پرده نش��ان می دهد. معموالً 
از ای��ن س��وی پرده به آن س��و م��ی رود. به جای 
همه ی ش��خصیت ها صحبت می کند و متناسب با 
هر شخصیت لحن خود را تغییر می دهد. فی المثل 
هنگام شهید شدن حضرت علی اصغر شیرخوار، از 
زبان مادر طفل برایش الالیی می خواند. پرده خوان 
ب��ا در نظر گرفتن حال و هوای مجلس و حاضران 
به »گریز«های متناسبی دست می زند. مثاًل درباره ی 
غریبی، یتیمی، اسارت و مواردی از این قبیل اشعاری 
می خواند. البت��ه وی در هر مورد با »مطراق« خود 
مصادیق آن ها را روی پرده نشان می دهد، به گونه ای 
که تماشاگران به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند. 
پ��س از آن نوبت ب��ه »مدد« می رس��د. پرده خوان 
ب��ا »دوران« در مجلس انعام خ��ود را از حاضران 
می گی��رد. وی در این حالت دعاهایی متناس��ب با 
س��ن و جنس افراد کمک کننده برزب��ان می آورد.
مجلس گویی: مجلس گویی یا وعظ و تذکیر، یکی از 

روش هایی که هم اهل شریعت و هم اهل طریقت 
از س��ده های نخس��تین اس��المی از آن برای بیان 
دیدگاه های خود بهره می بردند. برخی پژوهشگران 
سابقه ی مجلس گویی را به پیش از اسالم می رسانند 
)ن��ک. غالمی، مقال��ه ي »بررس��ی و تحلیل هفت 
بزم انوش��یروان در ش��اهنامه به عن��وان نمودی از 
مجلس گویی...«(. اگرچ��ه وجود مجلس گویی در 
دوره ی پیش از اسالم به پژوهش های بیشتری نیاز 
دارد، اما رواج این شیوه ی تبلیغ، که واجد بسیاری 
از مؤلفه ه��ای ادبی و هنری اس��ت، از س��ده های 
اولیه ی اس��المی موضوعی است مسلم و درباره ی 
وجود آن نیازی به اس��تدالل احس��اس نمی شود.
درباره ی مجلس گویی برخی مش��ایخ داستان ها و 
گزارش هایی وجود دارد که گاه بس��یار اغراق آمیز 
می نمای��د. مثال افالکی نوش��ته اس��ت هنگامی که 
بهاءولد برای بار نخست می خواست در بغداد وعظ 
گوید »جمیع اهل بغداد به مسجد جامع جمع شدند« 
)افالک��ی،1/7،1362(. یا آنچه درب��اره ی مجالس 
مظفربن اردش��یر عبادی و احم��د غزالی گفته اند.
مخاطبان اصلی واعظ��ان، عامه ی مردم بوده اند. از 
ای��ن رو آن ها باید زبانی متناس��ب با فهم مخاطب 
برمی گزیدند. متأسفانه در این زمینه، به زبان فارسی 
تحقیق چندانی نشده است. جدا از مطالب شایسته 
و دقیقی که استاد زرین کوب در سّر نیآورده است 
باید ب��ه مقاله ی عالمانه ی دکتر محمد غالمرضایی 
نیز اشاره کرد که طی آن مجلس گویی های مولوی 
را بر اس��اس مجالس س��بعه تحلیل کرده اس��ت.
همی��ن موضوع باعث ایجاد س��بک خاصی ش��ده 
است که اس��تاد زرین کوب از آن با عنوان شیوه ی 
بالغ��ت منبری یاد می کن��د. مهم ترین ویژگی های 
این س��بک عبارتن��د از: نقل قص��ه، تمثیل و مثل 
در خطابه برای توضیح بیش��تر مطالب مورد نظر، 
ترکیب جد و هزل برای پیش��گیری از خستگی و 
مالل مخاطب، استطراد و تداعی معانی های متوالی.
نقل ش��عر در ضمن س��خن و درآمیختن آن با نثر، 
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ترجم��ه ی آیات و احادیث به زبان فارس��ی، بیان 
عجایب و غرایب، نقل مستقیم گفت وگوها هنگام 
روایت داستان یا تمثیل، طرح پرسش و پاسخ به آن 
پرسش، خطاب قرار دادن مخاطب مبهم مانند »آی تو 
که قمار می کنی« یا »آی تو که شراب می خوری...«، 
ب��ه کارگیری زبان��ی نزدیک به زب��ان گفتاری،  و 
سرانجام تکرار یک موضوع به صورت های متفاوت 
که از مهم ترین ویژگی های ادبیات ش��فاهی است 
)برای آگاهی بیشتر در این زمینه نک. زرین کوب،
1382: 121-170؛ غالمرضایی، بیت��ا، 271-263(.
نق��ل مجلس س��اختار معینی دارد ک��ه کم و بیش 
هم��ه ی واعظان این س��اختار را در نظر می گیرند. 
ابتدا خطب��ه ای به زبان عرب��ی می آید که مضمون 
آن حم��د خداوند و نعت پیامبر اس��الم و منقبت 
حض��رت علی)ع( اس��ت. ب��رای نمون��ه یکی از 
خطبه ه��ای بس��یار رای��ج در زی��ر نقل می ش��ود:
بس��م اهلل الرحمن الرحیم. بارءالخالی��ق اجمعین، 
باعث االنبیاء و المرسلین، والحمداهلل رب العالمین 
و الصالة و الس��الم علی اش��رف السفراء المقربین 
و افض��ل الس��موات و االرضی��ن، الذی ماس��مه 
ف��ی الس��ماء بأحمد و ف��ی االرض بأبی القاس��م 
مصطفی محمد. و بعدالس��الم علی ابن عمه وصیه 
و کفیل��ه و قاض��ی دینه و زوج بنت��ه بتول الغالب 
کل مغلوب و الطالب کل مطلوب اس��داهلل الغالب 
جناب علی ابن ابیطالب ابی ش��یبر و ش��بر قاس��م 
طوبی و س��قر. و بعد الس��الم یا معشر المسلمین 
و ی��ا جماع��ة المؤمنی��ن و رحم��ة اهلل و برکات��ه.
بع��د ازی��ن خطب��ه معم��والً مناس��بت و عل��ت 
برگزاری مجلس بیان می ش��ود. س��پس متناسب با 
آن قطعه ش��عری خوانده می ش��ود. مث��اًل چنانچه 
موض��وع مجلس ختم درگذش��تگان باش��د واعظ 
مانن��د: می خوان��د  دنی��ا  بی وفای��ی  در  ش��عری 
غافل��ی ک��ی  ت��ا  م��رگ  از  عاق��ال 
اس��فندیار ق��وت  رس��تم  زور 
اس��کندری گ��ر  و  س��لیمانی  گ��ر 

روی ب��اال  چارمی��ن  چ��رخ  ب��ه  گ��ر 
ب��ای��د چ��ش���ی��د عاق�ب���ت زه���ر اج���ل 
مایل��ی دنی��ا  عی��ش  ب��ر  ک��ی  ب��ه  ت��ا 
کار ب��ه  نمی آی��د  م��ردن  دم  در 
کمت��ری م��وری  ز  آی��د  اج��ل  چ��ون 
ش��وی عیس��ی  چ��ون  خورش��ید  هم��دم 
دس���ت از ای���ن زن�دگ��ان���ی ب�ای�د ک�ش��ی�د
سپس آیه یا حدیثی را متناسب با موضوع مجلس 
نق��ل می کند و پیرامون آن س��خنان مبس��وطی را 
بی��ان می کند. در پایان نیز چن��د جمله ی کوتاه در 
مصیب��ت ائمه و بوی��ژه حضرت امام حس��ین)ع( 
می گوی��د. پایان بخ��ش س��خنان واعظ دع��ا برای 
حاضران و طلب مغفرت برای درگذشتگان است.
نکت��ه ی جال��ب توج��ه اینک��ه مجال��س صوفیه 
نی��ز ک��م و بی��ش دارای همین س��اختار اس��ت. 
واعظ��ان چ��ون روی منبر ب��ه وع��ظ می پردازند 
ب��ه اه��ل منبر ی��ا منب��ری نیز مش��هور هس��تند.

هنر عاشیق
عاش��یق ها نوازن��دگان و خوانن��دگان دوره گردی 
هس��تند که در مجالس جش��ن و عروسی و اماکن 
عمومی مانند قهوه خانه ها با »ساز« خود می زنند و 
می خوانند. ظاهراً اصطالح »عاش��یق« از سده ی 9 
ه.ق رایج ش��ده و پیش از آن از اصطالحاتی مانند 
»اوزان« و »اوزان چی«، »یانشاق«، »وارساق« و »دده« 
برای نامیدن این هنرمندان اس��تفاده می شده است. 
واژه ی عاشیق را به صورت مختلف معنی کرده اند. 
رئیس نیا به نق��ل از »بعضی فولکلورشناس��ان« به 
شکل تأییدآمیزی این اصطالح را به همان معنی که 
در زبان های عربی و فارسی است به کار می گیرد؛ 
یعنی دلبس��ته و شیفته و کس��ی که عشق می ورزد 
»عشقی که قلمروش از عالم مادی تا جهان روحانی 
گسترده می ش��ود«. بر همین اساس برخی گفته اند 
چون این هنرمندان »به وطن، دین، خلق و فرهنگ 
خود عش��ق می ورزند« به آن ها عاشیق می گویند. 
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برخ��ی نی��ز معانی غریب ت��ری ب��رای آن در نظر 
گرفته اند. محمدحسن طهماسب امالی صحیح آن 
را »آش��یق« می داند که ریشه ی آن »آتش« است که 
امروزه در ترکی رایج نیس��ت و آشیالماق به معنی 
تلقین کردن و تزریق کردن از همین ریش��ه است. 
برخی نیز آن را برگرفته از واژه ی ترکی »ایش��یق« 
ب��ه مفهوم نور و روش��نایی می دانن��د. و برای این 
برداشت خود به یکی از بندهای داستان »کوراوغلو« 
استناد می کنند که طی آن قهرمان داستان می گوید: 
»من عاش��یقام، عاشیق دئیلم، ایش��یقام« یعنی من 
عاشیقم، عاش��ق نه، نور و روشنایی هستم. برخی 
از پژوهشگران نیز احتمال می دهند که ریشه ی این 
واژه به »اَشو« و »اَشای« زبان اوستایی مربوط شود 
که معنی مقدس را می دهد. ازاین رو حدس زده اند 
که »آش��یک در تلفظ به صورت آشیغ و در کتابت 
به عاش��یق درآمده اس��ت«. با توجه به تعریفی که 
عاشیق علعسگر و عاشیق شهنازی از این اصطالح 
در ش��عرهای خود ارائه ک��رده و ویژگی هایی که 
برای عاش��یق برش��مرده اند به نظر می آید تعریف 
رئیس نی��ا و هاش��م زاده دقیق تر باش��د. محدوده ی 
فعالیت عاش��یق های ایران اس��تان های آذربایجان 
ش��رقی و غربی، اردبیل، زنجان، ش��مال خراسان، 
ترک های قشقایی و توابع ترک نشین ساوه را شامل 
می  شود. در ساوه به عاشیق »سازندا« نیز می گویند.
ادبیات عاشیقی را به دو بخش کلی می توان تقسیم 
کرد؛ یکی داس��تان ها و دوم اش��عار و سروده های 
غنایی. داس��تان ها دو نوع هس��تند یک��ی رزمی یا 
حماس��ی و دوم بزمی یا عاش��قانه. از گروه اول به 
کوراوغلو، قاچاق نبی، قاچاق کرم، شاه اسماعیل و 
عرب زنگی و از گروه دوم به داستان های اصلی و 
کرم، عباس و کولگز، طاهر و زهره، عاشیق غریب 
و ش��اصنم و غالم حیدر و سوسنبر می توان اشاره 
کرد. از برخی از این داستان ها روایت های دیگری 
در برخی نقاط ایران و افغانس��تان موجود اس��ت. 
فی المثل از غالم حیدر روایت هایی منظوم و منثور 

در کردس��تان، بوشهر، خراس��ان و افغانستان و از 
طاهر و زه��ره روایت های تلفیقی نث��ر و نظم در 
کرمان)یادداش��ت مؤلف(، افغانستان و تاجیکستان 
ثبت شده است. مشهورترین داستانی که عاشیق ها 
نق��ل می کنن��د کوراوغلو اس��ت. ای��ن منظومه ی 
حماسی نه فقط در میان ترک های ایران و جمهوری 
آذربایجان بلکه در میان مردم ترکیه، ارمنی، گرجی، 
کرد، لزگی، آجار، آبخاز و همچنین مردم آس��یای 
میانه ش��امل ازبک، ترکمن، ق��زاق و تاجیک نیز با 
اختالفاتی که گاه بسیار زیاد است روایت می شود. 
از میان ای��ن روایت ها، روایت های آذربایجانی آن 
بویژه آذربایجان ایران قدیمی تر هستند. این داستان 
در عرصه هنر و ادب بازتاب فراوانی داش��ته است 
که به چند مورد آن اش��اره می ش��ود؛ عزیز حاجی 
بیگوف، موسیقی دان جمهوری آذربایجان)1885-
1984( بر اس��اس آن اپرای کوراوغلو را ساخت، 
حس��ین منزوی، ش��اعر ایرانی در س��ال های پیش 
از انقالب با الهام از این داس��تان ش��عری با عنوان 
»روش��ن« را س��رود )روش��ن نام کوراوغلو بوده 
است( و یاش��ار کمال نویس��نده ی اهل ترکیه نیز 
داس��تانی با عنوان »ظهور کوراوغلو« نوشته است.
داس��تان کوراوغلو به ش��دت متأثر از داستان های 
رستم در شاهنامه ی فردوسی است. این تأثیرات به 
اندازه ای است که برخی از پژوهشگران غربی گفته اند 
»کوراوغلو افسانه ای ایرانی است که بعداً ترکی شده 
اس��ت« )رئیس نیا،170،1377(. رئیس نیا برخی از 
این تأثیرات را نشان داده است)همان، 178-170(.
داستان های عاش��یقی تلفیقی از نظم و نثر هستند، 
عاش��یق ها حوادث داس��تان را به زبان نثر روایت 
می کنند و گفت وگوهای میان شخصیت ها را که به 
نظم هستند به همراه ساز و با آواز می خوانند. عاشیق 
وقتی به قسمت های شورانگیز و عاطفی داستان که 
به نظم هس��تند می رسد با جمالتی مانند »با سخن 
به بیان نمی آید، بگذار از ساز کمک بگیرم«، شروع 
به نواختن و خواندن می کند. قس��مت های نظم و 



94
ن 

ستا
 زم

ل/
 او

اره
شم

ل/ 
 او

ال
س

93

نثر داستان به هم مربوط بوده و مکمل هم هستند. 
این ویژگی س��اختاری را در افسانه های عاشقانه ی 
ایرانی نیز می توان مش��اهده کرد. تعریف هریک از 
داستان ها معموالً چندشب طول می کشد. عاشیق ها 
در بزن��گاه داس��تان، آن را قطع ک��رده و باقی نقل 
را به ش��ب بع��د موکول می کنند. در داس��تان های 
عاش��یقی حضرت علی)ع( یا خضر نبی در لباس 
درویش��ی و با س��یمایی نورانی به خواب قهرمان 
داس��تان می آید، دختری را به وی نشان می دهد و 
می گوی��د »او را برای تو نامزد کرده ام«. کس��ی که 
چنین خواب��ی می بیند،  بعد از بیدارش��دن توانایی 
شعر گفتن و نواختن »ساز« را می یابد و از حوادث 
تاریخی،  سرگذشت پادش��اهان، پیامبران و مسائل 
دینی آگاه می شود. او در حقیقت یک عاشیق کامل 
می ش��ود. از این گروه عاشیق ها به عاشیق قوربانی 
و عاشیق غریب می توان اشاره کرد. چنین شخصی 
پس از آن برای رس��یدن به معش��وق به ش��هر یا 
دیار او مس��افرت می کند. بن مایه های عاشق شدن 
در خواب و س��فر پس از بی��داری از بن مایه های 
اصل��ی افس��انه های عاش��قانه ی ایران��ی اس��ت. 
بن مایه ی باس��واد شدن و شاعر ش��دن در خواب 
به واس��طه ی کرامات پیر یا یکی از اولیاءاهلل نیز از 
بن مایه های رایج در فرهنگ ایرانی است. در برخی 
دیگر از داس��تان های عاش��یقی، درویشی،  پیری یا 
جادوگری بر کس��ی که اوالد ندارد وارد می ش��ود 
و ب��ه او میوه ای ش��فابخش می دهد ک��ه بخورد تا 
صاحب فرزند ش��ود. این بن مایه ک��ه می توان آن 
را »حدی��ث فرزندخواه��ی« نامی��د از بن مایه های 
مکرر در افس��انه ها و داستانواره های ایرانی است.
همان گون��ه ک��ه گفتی��م بخ��ش دیگ��ر ادبی��ات 
عاش��یقی ش��امل اش��عار و س��رودهایی است که 
ب��ه مناس��بت های مختل��ف خوانده می ش��وند. بر 
اساس یکی از تقس��یم بندی ها انواع شعر عاشیقی 
عبارتند از: قوش��ما، گرایلی، تجنیس، اوستادنامه، 
دئییش��مه که می ت��وان از آن به عن��وان مناظره یاد 

کرد، مخَمس،  دیوان��ی، تصنیف، قیامت احواالتی 
)اح��وال روز قیام��ت(، معراج نام��ه و وجودنامه. 
اش��عار عاش��یقی از وزن هجایی برخوردارند. در 
می��ان ترکمن ها عاش��یق ها به »بخش��ی« معروفند.

شاهنامه خوانی
خوان��دن ش��اهنامه از روی مت��ن را، ک��ه با آوای 
مخص��وص و در می��ان جمع ص��ورت می گیرد، 
ش��اهنامه خوانی می گویند. برخی پژوهشگران، به 
اس��تناد ابیاتی از شاهنامه، قدمت شاهنامه خوانی را 
ب��ه قدمت خود ش��اهنامه می دانند. اما از تاریخچه 
ای��ن هنر تا پیش از دوره ی صفویه آگاهی چندانی 
در دست نیست. ش��کل گیری قهوه خانه ها در این 
دوره زمینه ی رش��د و توس��عه ی برخ��ی هنرها از 
جمله شاهنامه خوانی را فراهم کرد. شاه عباس نیز 
به دلیل عالقه ي خود به شاهنامه و شاهنامه خوانی 
به تش��ویق ش��اهنامه خوانان می پرداخت. از جمله 
ش��اهنامه خوانان معروف او مال بیخودی جنابدی 
بود که »ش��اهنامه خوان باالدس��تی ب��ود« و چهل 
توم��ان مواج��ب می گرف��ت. ش��اهنامه خوان باید 
صدای��ی خوش و رس��ا داش��ته باش��د چنانکه به 
گفته ی اسکندر بیگ منش��ی، »شعله ی آواز« موالنا 
فتح��ی از ش��اهنامه خوانان دوره ی ش��اه عب��اس 
»بی تکلف و اغراق یک فرس��خ زبانه می کش��ید«. 
برخی از شاهنامه خوانان لباس خاص می پوشیدند، 
مثال مالمؤمن،  مش��هور به یکه س��وار، هنگام رفتن 
ب��ه قهوه خانه برای ش��اهنامه خوانی »قبای باس��مه 
می پوشیده و حاشیه به رنگ مختلف قرار می داده و 
طوماری به سر« می زد. شاهنامه خوانان اغلب شاعر 
و ادیب بودند مانند مقیمای زرکش که »شعر قدما 
را خوب می فهمی��د و در فن عروض آگاه« بود یا 
صبوحی خوانس��اری و مالبیخودی و مالمؤمن که 
ش��اعر بودند )نصرآبادی، صفحات مختلف(. البته 
شاهنامه خوانانی نیز بوده اند که سواد نداشته اند اما 
بخش های زیادی از شاهنامه را از بر می خوانده اند. 
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توس��عه ی  و  باع��ث رش��د  قهوه خان��ه  اگرچ��ه 
شاهنامه خوانی شد اما مکان اصلی شاهنامه خوانی 
مجالس بزم بزرگان و شب نش��ینی های خانوادگی 
بوده است. برخی از سران ایالت و عشایر همواره 
ش��اهنامه خوانانی را در دس��تگاه خ��ود نگهداری 
می کردند که به هنگام بزم و رزم به شاهنامه خوانی 
می پرداختند. در برخی از شهرها مانند دستجرده ی 
قم، گلپایگان، ش��هرضا، خمین، تاکستان، ماهشهر، 
بوش��هر و الیگودرز در شب نش��ینی های زمستانی 
ش��اهنامه خوانی صورت می گرفت. شاهنامه خوانی 
ب��ا آوای وی��ژه ای اجرا می ش��ود. ش��اهنامه خوان 
متناس��ب با توصیفات متن و بی��ان گفت وگوهای 
ش��خصیت های داس��تان به آوای خود، اوج، فرود 
و س��کون می دهد. به رغم ای��ن کلیات، در مناطق 
مختلف شاهنامه خوانی به شیوه های متفاوتی اجرا 
می ش��ود. یکی از ش��یوه های آن که بویژه در میان 
بختیاری ها رایج اس��ت گروهی خواندن مثاًل دو یا 
سه نفره است. در این شیوه هرکس بخشی از یک 
داستان را می خواند و پس از رسیدن به نقطه ی اوج 
یا فرود داس��تان ادامه ی  آن را به فرد دیگر محول 
می کن��د و همین طور کار خوان��دن ادامه می یابد تا 
داس��تان به پایان برسد. برخی از ش��اهنامه خوانان 
باتجرب��ه نیز س��بک وی��ژه ی خ��ود را دارند، مثال 
ابوالقاس��م دهقان از ش��اهنامه خوانان الیگودرز در 
خواندن داس��تان سیاوش س��بک منحصربه فردی 
دارد. اگرچه ش��اهنامه خوانان همه ی ش��اهنامه را 
بارها و بارها خوانده اند اما معموالً هریک از آن ها 
داس��تان های خاص را بهتر اج��را می کنند یا اینکه 
بنا به دالیل ذوقی تمایل بیش��تری دارند که داستان 
معینی در مجالس باشکوه بخوانند. مثال محمدمراد 
عباسپور از ش��اهنامه خوانان سالخورده ی روستای 
چولیچه ی فارسان در بیشتر مجالس داستان گودرز 
و پیران یا رس��تم و اسفندیار را می خواند. بسیاری 
از ش��اهنامه خوانان مرثیه خوانی یا تعزیه خوانی نیز 
می کنند مانند ش��وق علی رئیس��ی ش��اهنامه خوان 

منطقه دژکرد فارس که منقبت خوانی و مرثیه خوانی 
نی��ز می کند ی��ا محمدم��راد عباس��پور و فرزندان 
و نوادگان��ش که ع��الوه بر ش��اهنامه خوانی، کار 
شبیه خوانی را نیز در ایام ماه محرم انجام می دهند.
اگرچ��ه ش��اهنامه خوانی در بیش��تر مناط��ق ایران 
متداول بوده اما در مناطق عش��ایری، بویژه عشایر 
کوچنده ی منطقه ی زاگرس رواج بیش��تری داشته 
اس��ت به گون��ه ای که هن��وز هم در ای��ن مناطق 
رایج اس��ت. برخی پژوهش��گران معتقدند که این 
موضوع به تناس��ب ساختاری ش��اهنامه با زندگی 
عش��ایر مرب��وط می ش��ود. از نظر آن ها ش��اهنامه 
منعکس کننده ی زندگی و فرهنگ جامعه ی س��نتی 
مبتنی بر کشاورزی و دامداری است یعنی نوعی از 
زندگی که هنوز هم در مناطق مذکور رایج اس��ت. 
شاهنامه خوانی، برخالف نقالی هنوز هم در برخی 
از مناطق ایران رایج است. شاهنامه خوانان عالوه بر 
اینکه در جشنواره های رسمی حضور می یابند، در 
بعضی از ش��هرها مانند یاسوج، دورود و الیگودرز 
اقدام به تشکیل انجمن های شاهنامه خوانی کرده اند 
که روزه��ای معینی اعضای آن ه��ا دور هم جمع 
شده و به شاهنامه خوانی می پردازند. این انجمن ها 
طی س��ال های اخی��ر در تروی��ج ش��اهنامه و نیز 
آموزش شاهنامه خوانان جوان بسیار مؤثر بوده اند.
شاهنامه خوانی در طول تاریخ کارکردها و تأثیرات 
فراوان��ی در جامعه ی ایرانی داش��ته ک��ه از جمله 
می ت��وان به تقویت همبس��تگی ملی، گس��ترش و 
تقویت زبان فارس��ی و نیز تأثی��رات روانی درمانی 
آن اش��اره کرد. در کن��ار این موارد بای��د از تأثیر 
ش��اهنامه خوانی بر ش��عر ش��اعران محلی نام برد. 
ای��ن تأثی��ر به ان��دازه ای اس��ت که باع��ث ایجاد 
گون��ه ای خ��اص در اش��عار محلی تح��ت عنوان 
»جنگ نامه س��رایی« و به تبع آن »جنگ نامه خوانی« 
شده است که در آن ها مبارزات قبیله ای یا مبارزات 
عشایر با حکومت مرکزی و در مواردی نیز مبارزات 
م��ردم یک منطقه علیه بیگانگان در وزن ش��اهنامه 
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به نظم کش��یده شده اس��ت. برخی از جنگ نامه ها 
نیز با موضوعات مذهبی س��روده شده و مبارزات 
امامان و امامزادگان را علیه کفار ش��امل می شوند.
نقد ی��ک دیدگاه رای��ج: غالب پژوهش��گرانی که 
درب��اره ی ان��واع داس��تانگزاری، بوی��ژه نقال��ی و 
پرده خوان��ی، مطلب نوش��ته اند آن ه��ا را از انواع 
نمایش به ش��مار آورده اند. نگارنده ی این س��طور 
نیز پیش از این با همین اس��تنباط مقاالتی درباره ی 
1387؛  )جعف��ری،  ب��ود  نوش��ته  داس��تانگزاری 
همو،1392(. اس��تدالل برخی از این پژوهشگران 
بر نظریه ی »اجرا« اس��توار اس��ت. نظریه ای که در 
بسیاری مواقع »سخن را عین عمل« می داند )برای 
آگاهی از بنیادهای این دیدگاه نک.شکنر1386(. این 
پژوهشگران صرفًا بر شباهت های داستانگزاری با 
هنر نمایش استناد می کنند و توجهی به تفاوت های 
آن ها ندارند،  تفاوت هایی ک��ه بنیادی بوده و قابل 
چشم پوش��ی نیستند. اینکه داس��تانگزار داستان را 
»اجرا می کند« امری بدیهی اس��ت. بر اس��اس این 
دیدگاه نه فقط داس��تانگزار بلک��ه چوپانی هم که 
در کوه و بیابان در کنار گوس��فندانش نی می نوازد 
ی��ا دوبیتی می خواند یا پدربزرگ و مادربزرگی که 
برای نوه ي خود افس��انه می گوید در حقیقت هنر 
خود را »اجرا می کند«. به طور کلی ادب ش��فاهی 
از اس��اس برای اجرا کردن است اما این گونه اجرا 
ب��ا نمایش، به مفه��وم واقعی آن، تف��اوت بینادی 
دارد. باید پرس��ید نقل افس��انه یا خواندن دوبیتی 
با تئاتر چه ش��باهت های اساس��ی دارد که می توان 
آن ه��ا را در یک نوع مش��خص طبقه بن��دی کرد. 
مگر نه این اس��ت که در طبقه بن��دی پدیده ها باید 
هم شباهت های اساس��ی و هم تفاوت ها را مالک 
قرار داد؟ مثاًل دانش��مندان علوم اجتماعی با وجود 
ش��باهت های فراوان میمون با انسان، آن را در نوع 
انسان قرار نمی دهند. زیرا از هر دیدگاهی که نوع 
انس��ان را تعریف کنیم از میمون متمایز می ش��ود.
اس��تدالل برخ��ی دیگ��ر از پژوهش��گرانی ک��ه 

داس��تانگزاری ایرانی را نمایش محسوب می کنند 
بر این نکته اس��توار است که داستانگزار به هنگام 
نقل حرکاتی خاص انجام می دهد و نیز کوش��ش 
می کن��د هر لحظه خود را جای یکی از اش��خاص 
داس��تان قرار دهد و به لحن آن ها س��خن گوید یا 
اینکه برخی از داس��تانگزاران به هنگام نقل، لباس 
خاص می پوشند. در پاسخ می گوییم نخست اینکه 
اساس داستانگزاری ایرانی، در همه ي انواع آن، بر 
سحر و افسون کالم استوار است. یعنی داستانگزار 
پیش و بیش از آنکه برای نقل به حرکات نمایشی 
متکی باشد بر زبان خود متکی است. داستانگزاری 
ک��ه زبان گ��رم، گیرا و تأثیرگذار نداش��ته باش��د، 
هرچه هم حرکات بدنی از خود نشان دهد در کار 
خویش موفق نخواهد بود. افزون بر این بسیاری از 
داس��تانگزاران در ضمن نقل داستان حرکات بدنی 
بسیار کمی انجام می دهند. نمونه ی آن سید مصطفی 
س��عیدی، از نقاالن برجسته، اس��ت که با پوشیدن 
کت و شلوار نقل می گوید. در داستانگزاری ایرانی 
زبان می تواند جای حرک��ت را بگیرد اما حرکات 
بدنی نمی تواند ناتوان��ی زبان را جبران کند و این 
همان نکته ی مهمی است که نگارنده از آن با عنوان 
»سحر کالم اساس داستانگزاری ایرانی« یاد می کند.
از آنچه گفته ش��د نمی توان نتیج��ه گرفت که در 
داس��تانگزاری وجوه��ی از نمایش وج��ود ندارد 
بلکه این وجوه را نباید آن قدر برجس��ته کرد که بر 
اس��اس آن داستانگزاری را نمایش محسوب کنیم.
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