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Abstract
Orally narrated scrolls are an important component of folk narrative
literature. A scroll is a written narrative text compiled by a scop. A scop
and his pupils narrate a story based on it. In terms of content, a scroll
includes components from Shahnameh stories (usually from the beginning
to the end of the Bahman’s story), extracts from heroic poems (continuation
of Shahnameh such as Garshaspnameh, Samnameh, Bahmannameh,
Borzunameh, Banoo Goshespnameh, Faramarznameh and the like), some
genuine oral epic narratives and heroic stories that have long been common
among among the people but not written by predecessors, and the stories
that have been created by some talented scroll designers
In this article, an overview of the history of the oral narrative art is given,
and the story of Rostam and Esfandiar is examined from the perspective of
scops. Also, the similarities and differences between oral and written modes
of narration are enumerated. As the results of the analysis show, a scop’s
narration reflects certain perceptions of the story arising from personal or
group aspirations and ideals, but the narration is tied to the core of the story.
Based on this attachment, the scops who narrate Shahnameh transform
what really is into what should be or they wish to be and add it to the main
body of the story.
Keywords: Naqqali, Ferdowsi’s Shahnameh, Rostam and Esfandiar,
Scroll, Narrator.
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بررسی روایت نقّاالن از داستان رستم و اسفندیار



دکتر رضا اشرفزاده
استاد گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

بهمن دمشقی خیابانی

1

دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی (ادبیّات حماسی) دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد

چکیده:
طومارهای نقالی یکی از اجزای مهم ادبیات داستانی عامه هستند .طومار متن مکتوبی است که به دست
نقاالن استاد تدوین میشده و خود و نیز شاگردانشان براساس آن «داستان میزدهاند» .از لحاظ محتوا و
مضمون ،طومار شامل اجزای زیر بوده است :داستان های شاهنامه (معموالً از آغاز تا پایان داستان بهمن)؛
بخشهایی از منظومههای پهلوانی (ادامة شاهنامه مانند گرشاسپنامه ،سامنامه ،بهمننامه ،برزونامه،
بانوگشسپنامه ،فرامرزنامه و جز اینها)؛ برخی روایتهای شفاهی اصیل از داستانهای حماسی و پهلوانی
که از دیرباز در کنار روایت های مکتوب میان مردم رایج بوده و به دست پیشینیان مکتوب نشده است و
سرانجام داستانهایی که برساختة برخی مؤلفان خوش ذوق طومارها یا اسالف آنها بوده است.
در این مقاله ،ضمن مروری کوتاه بر پیشینة هنر نقّالی ،به بررسی داستان رستم و اسفندیار از منظر
نقّاالن و راویان پرداخته و وجوه اختالف و اشتراک آن را برشمردهایم .در روایتهای نقّاالن ،برداشتهای
شخصی و یا جمعی برآمده از آرزوها و آرمانها نمود مییابد و به هستة اصلی داستان گره میخورد .در
نتیجة این گرهخوردگی ،نقّاالن شاهنامه آنچه هست را به آنچه که باید باشد و یا آرزو میکنند که باشد مبدّل
میسازند و بر پیکرة اصلی داستـان میافزایند.
واژگان کلیدی :نقّالی ،شاهنامة فردوسی ،رستم و اسفندیار ،طومار نقّاالن.

 تاریخ دریافت مقاله9316/99/93 :

تاریخ پذیرش نهایي9317/6/91 :

 - 9نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئولbahman.khaiabani@gmail.com :

__________________________________________________________________
343

كاوشنامه ،سال بيستویکم ،بهار ،9311شماره44

 -1مقدّمه
« نقالي عبارت است از نقل یک واقعه یا قصه ،بهه شهعر یها بهه نبهر ،بها وركهات و
واالت و بيان مناسب در برابر جمع .نقالي از آن جهت كه قصد القاء اندیشة خاصهي را
با توسل به استداال ندارد ،و تکية ان بيشتر بهر اوساسهات تماشهانران اسهت تها من ه
ایشان ،نيز از آن رو كه موضوع آن داستان ها و قهرمانان بزرگ شدة فوق طبيعي هستند،
و یا قصد واقع بيني صرف را ندارد ،با خ ابه متفهاوت اسهت .منرهور از نقهالي سهرنر
كردن و برانگيختن هيجانها و عواطف شنوندنان و بينندنان است بهه وسهيلة وکایهت
جذاب ،ل ف بيان ،تسلط رووي بر جمع ،و وركات و واالت القهاء كننهده و نمایشهي
نقال ،به آن ود كه بيننده او را هر د به جای یکي از قهرمانان داستان بيند ،و به عبارت
دیگر بتواند به تنهایي بازیگر همة اشخاص بازی باشد» (بيضایي ،9344 ،ص.)60
ردّ پای این هنر را ميتوان در پيش از اسال  ،با همراهي ساز و په

از اسهال  ،بهه

دليل مخالفت شرع با نونههایي از موسيقي ،با هنر بازیگری ،پي نرفت .وجود نا ههای
مشترک در اوستا و وماسههای هندی نشان از قدمت داستانهای وماسهي و اسهاطيری
ایران دارد.
وههدود دوهههزار سههال پهيش از مهيالد مسهيح ،اشههارههههای هههردوت(،)Herodotus
كتزیان ( )Ctesiasو نزنفهون( )Xenophonدر آثارشهان و نيهز نهزارشههای خهار
ميتيليني( )Xarts Mitiliniوکایت از آن دارد كه داستانهای دیني ،پهلواني و غنهایي در
مراكز فرهنگي و ننجينههای شهاهان ایرانهي نگههداری مهيشهده است(راشهد محصّهل،
 ،9319ص .)99روایتهایي دیگر از داستان رستم و اسهفندیار ،رسهتم و سههراب و بهه
آسمان رفتن كاو

نيز نشان از نقلهایي دارد كه نوسانان در مناط مختلف -با انهدكي

تغيير -غالباً قصّه ها را به صورت منرو و همراه با آواز و ساز ميخواندهاند .كهنتهرین
سندی كه پ

از اسال  ،در اینباره دیده ميشود نفتة ابنندیم در «الفهرست» است كهه

نسترش داستانسرایي در شب را به اسکندر نسبت ميدهد(ابنندیم ،9339 ،ص.)44
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در كشورهای عربي نيز نروهي تحت عنوان «قصّاص» وجود داشتهاند .آنان مردمي
زبانآور و سخنپرداز بودهاند كه با استفاده از قابليهت زبهاني لسهان عهرب ،بها سهرودن
اشعار و نفتن جملههای م ن ن باعث برانگيختن وه ّ اعجهاب و تحسهين مخاطبهان
ميشدند .از قصّهنویان عرب ،ميتوان به «نضر بن وارث» اشهاره كهرد كهه در واپسهين
سالهای وکومت ساسانيان كه داستانهای وماسي ایهران نسهترش و شههرت فهراوان
یافته بود ،داستان «رستم و اسفندیار» را كه در سفرش بهه ایهران خریهده بهود ،در ميهان
اعراب بازنویي ميكند و چون بر مخاطبانش افزوده ميشود به «لغوالحهدیث» معهروف
ميشود(ابنندیم ،9339 ،ص44؛ برای دیدن اشارات و تفاسير و منابع مختلهف در ایهن
موضوع ر.ک .علّامه قزویني ،شاهنامه و اشهاعة داسهتانههای وماسهي در ميهان اعهراب
جاهلي؛ محمود اميدساالر ،9331 ،صص930-913؛ محجوب ،9337 ،ص.)9039
برخي از پژوهشگران این نوع داستاننویي و شيوة اجرا را براسا

نزارش قزویني

در «النقض» ،نزدیکترین معنای نقّهالي در دوران مته خّر قلمهداد كهرده و بها اشهاره بهه
تفاوتهای شاهنامه خواني و نقّالي ،شاهنامهخواني را «خوانهدن عهين مهتن شهاهنامه در
دربارهای شاهان و انجمنهای رسمي فرهيختهتر» و نقّالي را «هنر روایت داسهتانههای
ملّي و پهلواني به نبر و ناهي آميخته به اشعار وماسي متناسب با درک و دریافت عامّهة
مرد » دانستهاند(آیدنلو ،9333 ،ص.)34
در تذكره نصرآبادی دربارة مقيمای زركش آمده است كه ...« :در ابتدا به كسب پدر
خود كه شاهنامهخواني است ،مشغول بوده [است]» .از عبارت نصرآبادی معلو ميشود
كه در زمان صفویه «شاهنامهخواني» شغل محسوب ميشده است( .نصرآبادی / 436 ،؛
نجم ،9310 ،ص.)74
از اواسط عهد قاجار به این سو ،قهوهخانهها همانند یک پدیدة اجتماعي در شهرها،
و در بين مرد نقش و اعتبار یافت .از ایهنرو شهاهنامهخهواني و قصههنهویي یکهي از
برنامههای رایج در قهوهخانهها شد و كار قصّهنویي و شاهنامهخواني چنان رون یافهت
كه انر كسي دیر ميرسيد جا برایش پيدا نميشد (بلوكباشي ،9374 ،ص.)37
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 -1-1پیشینة پژوهش
تاكنون در زمينة تحليل و بررسي روایات نقّاالن از داستان رستم و اسفندیار بر پایهة
جستجوی نگارندنان پژوهشي مستقل صورت نگرفته است تنها اشاراتي به داستان فوق
در كتب و مقاالت ،آن هم به صورت جزئي ،آمده است كه عبارتنهد از :جهابر عناصهری
در مقالة « سيری در ادبيات نمایشهي ایهران باسهتان :انهدوه كتهایون در سهوگ اسهفندیار
غمنامة رویينتن تيرهبخت»( )9363با نگاهي به ادبيهات نمایشهي بهه بازنویسهي و نقهل
داستان رستم و اسفندیار و بهویژه به بيان اندوه كتایون ميپردازد.
وی همچنين در مقالهای دیگر با عنهوان «داسهتان یهل اسهفندیار در طومهار نقّهاالن
نامدار»( )9366با بيان داستان اسفندیار از طومارهای نقّاالن ،این نکته را یادآور ميشهود
كه بر خالف روایت وکيم فردوسي از زندنينامة اسفندیار ،در داسهتانههای منهدرد در
طومار نقّاالن ،اسفندیار در خيمة خود و به ضرب عمود زراندود رستم جان ميسپارد و
نه به تير دوشعبه ای كه چشمانش را مجروح كرده است و این نشان از نستردني قلمرو
خيال نقّاالن دارد.
سجّاد آیدنلو مقالهای با عنوان «مقدمهای بر نقّالي در ایران»( )9333نگاشته و پيشينة
نقّالي را در فرهنگ و ادب ایران بررسي كرده است .به عقيدة وی دوران رواد و رونه
این هنر عصر صفوی تا ميانههای پهلوی است .همچنين وی در ایهن مقالهه بهه بررسهي
برخي آداب و اصول نقّالي و راب ة نقّهالي و ادبيهات و معرّفهي برخهي نقّهاالن پرداختهه
است.
جليل دوستخواه مقالهای با عنوان «سرچشمهها و پشتوانههای شهاهنامة فردوسهي و
شاهنامة نقّاالن»( )9310دارد .نویسهنده دو نمونهه از روایهتههای پهلهواني -غنهایي در
طومارهای نقّاالن را بررسي كرده و نشان داده كه درونمایه و ساختار آنها ،روایهتههای
اصلي و ميانوردهای شاهنامه ،اینهماني ندارد و از زمينهها و انگيهزههها و رویکردههای
دیگری جز آنچه وماسة ملّي ایران را پدید آورده ،مایه نرفته است.
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سجّاد آیدنلو در تصهحيح كتهاب «طومهار نقّهالي شهاهنامه»( )9319كهه كههنتهرین
دست نوی

از طومارهای نقّاالن است؛ به نقهل داسهتان اسهفندیار از طومارهها پرداختهه

است.
 -2داستان رستم و اسفندیار در شاهنامه و طومار نقّاالن
داسهتان رستم و اسفنهدیار در كنهار داسهتان رسهتم و سههراب بهيتردیهد یکهي از
زیباترین و موردپسندترین داستانهای شاهنامه است .جنبههای عاطفي و اوساسي ایهن
دو داستان باعث شده كه مورد توجّه خواص و عوا مرد قرار نيرند .عهالوه بهر ایهن،
بنمایة «روئينتني» در اغلب وماسههای جهان تکرار شده است.
اوساسات و عواطف و خردهفرهنگهای زمان نيز در «طومار»ها بازتاب یافته است
كه ميتواند از منرر جامعهشناسي موضوع پژوهش و بررسي قرار نيرد.
از آنجایي كه طومارها نسخه هایي هستند خ ي و اغلب بدخط و پرغلط كه نقهاالن
با همان سواد اندک خود نوشتهاند و غالباً برای كساني كه وارد به این كار نيسهتند ،آنهها
را نشان نمي دهند .ليکن چون همة نقاالن دارای ذوق و آفرینش هنری و داستانپهردازی
نيسههتند ،بسههياری از اینههان مجبورنههد طومارههها را از روی نسههخههههای دیگههران
بنویسند(محجوب ،9373 ،د ،3ص .)9011-9900بيشک با هنرنمایي نقّهاالن ،عالقهه-
مندان و شيفتگان هنر نقّالي چنان خود را در متن ماجرا ميدیدند كه داستان بهرای آنهها
شکل واقعيت مينرفت(پناهي ،9314 ،ص .)331به تعبير یکي از پژوهشهگران ،نقّهاالن،
داستان را از ساختار وماسي و رسمي ،بهه یهک روایهت مردمهي و عامّههپسهند تبهدیل
ميكردند .به همين دليل« ،طومارهای نقّالي در راستای یک هدف و آرمان كلّي و فرانير
جای ندارد و كلّ یگانه و ساختار یهکپارچههای نيسهت و چهون ههدف نقّهاالن بيشهتر
سرنر ساختن شنوندنان و خوش كردن وقت آنان و بهرانگيختن اوسها

شهگفتي در

ایشان است ،جنبههای اتّفاقي روزمرة بسيار در آنها به چشم ميخورد و بدیههنهویي در
این مجموعهها جای ویژهای دارد»(دوستخواه ،9330 ،ص.)944
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طومارها و روایتهای مورد بررسي در این پژوهش:
الف) روایتهای مندرد در فردوسينامة مروهو انجهوی شهيرازی :مجموعههای از
قصّهها و روایات و داستانهای عاميانه در راب ه با فردوسي و داستانهای شهاهنامه كهه
سينه به سينه نقل شده است و آن محقّ ارجمنهد آنهها را نهردآوری و در  3مجلّهد بهه
چاپ رسانيده است؛
ب) طومار كهن شاهنامه از جمشيد صداقتنهژاد كهه از داسهتان نهوذر شههریار تها
لشکركشي آذربرزین به زابل را در بر دارد؛
پ) طومار نقّالي شاهنامه تصحيح سجّاد آیدنلو كه كهنترین دستنوی ِ تها امهروز
شناخته شده از طومارهای نقّاالن است؛ طومار نقّالي شهاهنامه بهه تصهریح مصهحّح آن،
یکي از منابع درخور توجّه برای م العات وماسي است؛
ت) هفت لشکر(طومار جامع نقّاالن) تصحيح مهران افشاری و مههدی مهدایني كهه
طوماری بازمانده از دوران ناصری در عهد قاجار است و یکي از طومارهای مهمّ نقّهالي
به شمار ميآید؛
ث) مشکيننامه از وسينبابا مشکين به اهتما داوود فتحعلي بيگي كه بهه تصهریح
مصحّح ،یکي از نمونههای طومار نقّالي است ،مجموعة سهه جلهدی منسهوب بهه وهاد
وسينبابای مشکين به دليل افتادني صهفحات نسهخه از داسهتان پيهروزی ضهحاک بهر
جمشيد آغاز ميشود .این طومار در یک جلد چاپ شده است.
 -3جنگ بر سر آزادی زال
در یکي از روایات فردوسينامه نشتاسپ زال را اسير ميكند و رستم بهرای آزادی
او راهي پایتخت شده و در جنگي كه بين او و اسفندیار درمينيرد ،نخسهت بهه یهاری
سيمرغ ،اسفندیار را كور ميسازد و اسير ميكند سپ  ،برای اینكهه او را آزاد سهازد ،از
نشتاسپ ميخواهد تا زال را رها كند.
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این نقل فقط در یکي از روایتهای فردوسينامه آمده و در دیگر روایتهای مورد
بررسي چنين موضوعي م رح نشده است و در شهاهنامه نيهز چنهين رویهدادی م هرح
نشده است(انجوی شيرازی ،9361 ،د ،9صص.)303-306
 -4رستم مسلمان
در روایت دیگری كه انجوی شيرازی از محمّدابراهيم ماهرخ نقل كرده است رستم
در پاسخ نامة اسفندیار مينویسد« :اوّل سال به یزدان پاک ،دو سال من بر علهي(ع) و
دودمان علي(ع)» .در واقهع ،یکهي از تلقيهات یها جریهانههای رایهج فکهری در وهوزة
شاهنامهپژوهي ،باور و یا تصوّر تقابل داستانهای شاهنامه و بيان دقي تهر اخبهار ملّهي–
پهلواني با روایات ،مسائل و مباوهث دیني(اسهالمي) و مهذهبي شهيعه اسهت (آیهدنلو،
 ،9337یک).
رستم ،نامدارترین پهلوان ایراني است كهه در برخهي از روایهتههای اصهيل ،جهزو
فرزندان پيامبران سامي معرّفي شده است؛ همچنين ،در داسهتانههای شهفاهي شهاهنامه،
مسلمان معتقدی است كه به دست وضرت علي(ع) مسلمان ميشود و نماز مهيخوانهد
و در چاه نيرنگ شغاد تا ظهور اما زمان(ع) زنده است تا در ركاب ایشان شمشير زنهد
(ر.ک .آیدنلو ،9337 ،شانزده؛ انجوی شيرازی ،9361 ،د ،9صص934 ،77و .)946
بدین ترتيب ،در باورها و معتقدات عاميانة مرد رستم ناه همطراز و یاور اما شده
و ناه غال اما علي(ع) معرّفي شده است(ر.ک .دیوان فرّخهي ،9373 ،ص311؛ دیهوان
اميرمعزّی ،9334 ،صص 399و .)...
 -5اسفندیار مسلمان یا زردشتی؟
در طومار «هفتلشکر» هنگامي كه بهمن ماجرای سنگ انداختن خود از كوه و كهار
رستم را به اسفندیار مينوید ،او پاسخ مهيدههد« :بهه عهون الههي دمهار از روزنهارش
برميدار »(هفت لشکر ،9377 ،ص .)479آیا با اوتياط ،ميتوان چنين برداشت كهرد كهه
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راوی ،اسفندیار را نيز مسلمان قلمداد كرده است؟ دربارة مسلمان شدن رستم در متهون
شفاهي یا عاميانه مواردی ذكر شده است كه در باال به نمونههایي از آن اشهاره شهد ،امّها
دربارة اسفندیار چنين تلقّيای تاكنون ذكر نشده است و درودود جستجوی نگارنهدنان
هيچجا بجز نوشتة هفت لشکر ،به چنين موضوعي اشاره نشده است.
 -6کشته شدن اسفندیار با بوریا تزنج
در روایتي دیگر كه در فردوسينامهه از صهفرعلي مونهویي روایهت شهده ،ضهمن
مشاجرهای كه بين رستم و اسفندیار در سراپردة اسفندیار صهورت مهينيهرد رسهتم بهه
سمت او وملهور ميشود و با بوریا ترنجي كه در دست داشته به پهلوی او ميزند و او
را ميكشد:
چو از دست رستم رها شد ترنج

ز پهلهوی شه دنده بشکست پنج
(انجوی شيرازی ،9361 ،د ،3ص)34

در روایتي دیگر در مشکيننامه هنگامي كه اسفندیارِ مست به رستم ناسزا مينویهد
رستم با [ ...شاید] بوریا ترنج[طال] به پهلوی اسفندیار مهيزنهد و اسهفندیار بهه پهلهوی
دیگر ميافتد .رستم از این كار ،پشيمان ميشهود و زاری مهيكنهد .اسهفندیار چهون بهه
هوش ميآید ،به رستم مينوید كه كار من تما شد و سفارش ميكنهد كهه مهادرش را
اسههير ننمایههد و بهمههن را پادشههاه كنههد و سههپ  ،جههان بههه جههان آفههرین تسههليم
ميكند(فتحعليبيگي ،9336 ،ص .)304این روایات در شاهنامه وجود ندارد.
 -7ساختن سایهبان یا به اتاقی با یک ستون و یک درب
در روایات نقل شده در فردوسينامه پ

از اینکه اسفندیار توسّط چوب دو شهاخة

نز كور ميشود از رستم ميخواهد عالوه بر پذیرفتن تربيت بهمن ،اتاقي بسازد با یهک
ستون در وسط و یک در .رستم هر دو خواستة اسفندیار را ميپذیرد؛ امّا پي بهه نيرنهگ
اسفندیار ميبرد و به جای یک در دو در مينذارد .هنگامي كه بها اسهفندیار وارد اتهاق
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ميشوند اسفندیار در اوّل را به نمان اینكه تنها در اتاق است ،ميبنهدد و رسهتم بهدون
اینکه وی متوجّه شود از در دیگر خارد ميشود .اسفندیار چون به ستون وسط ميرسد
آن را از جای برميكند و در زیر آوار سقف جهان مهيدههد(فتحعليبيگهي ،9336 ،د،9
ص306؛ د ،3صص 33و .)37
این روایت نيز در شاهنامه وجود ندارد و از روایات شفاهي مربوط به داستان رستم
و اسفندیار است كه شاید راوی با بيان این نوع روایت خواسته است بدنامي و سرانجا
شو را از رستم دور سازد؛ زیرا در این روایات اسفندیار خود باعث مرنش ميشهود و
رستم فقط او را كور نموده و باعث مرنش نشده است.

 -8راز رویینتنی اسفندیار
رویينتني اسفندیار در متون پهلوی و ادبيهات ایهران باسهتان و بههرهمنهدی از یهک
نيروی مافوق طبيعي ،براسا

من

باورپذیری دیني در ادبيات مزدیسهنا ،امهری كهامالً

متعارف تلقّي ميشود .بنابر شواهدی كه در ادبيات مزدیسنا و متون پهلوی وجهود دارد،
اندیشة رویينتني خدشهناپذیر و فناناپذیری ،در تاریخ اس ورهههای ایرانهي وابسهته بهه
ادبيات مزدیسنا از جایگاه خاصّي برخوردار و دارای اصهالت بهوده اسهت و برنرفتهه از
فرهنگ دیگری نيست ،بلکه ریشه در باورهای كهن دیني ایرانيان باستان دارد.
بنا بر باورهای انعکا

یافته در ادبيات مزدیسنایي ،نيروی مافوق بشری در صورتي

از دارندة آن دور ميشود كه او در دین مرتکب خ ایي شده باشد؛ چنانکهه در اوسهتا و
متون مقدّ

فارسي ميانه ،فرّه از جمشيد بيمرگ بخاطر ارتکاب نناه ،دور و او فناپذیر

ميشود؛ امّا هيچ نناهي برای اسفندیار در متون موجهود از ادبيهات پهلهوی و اوسهتایي،
نزارش نشده كه به موجب آن ،باعث از بين رفتن رویينتني او نهردد .در شهاهنامه امّها
عليرغم كمفروغ بودن نسبتِ رویينتني اسفندیار ،افسانة تيرنز و چشهم اسهفندیار ،بهه
نونهای برجسته نمایانده شهده اسهت (كهزّازی ،9334 ،ص .)743دليهل آن را شهاید در
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منابعي بتوان جست كه مورد استفادة فردوسي در سهرودن شهاهنامه بهوده اسهت؛ زیهرا
براسا

روایاتي كه متبلور از سنّت اوستا و متنههای دینهي پهلهوی در غهرب و مركهز

ایران بوده است نشانههایي دال بر آسيبپذیری اسفندیار وجود ندارد؛ در وماسههههای
شفاهي رایج در سرزمين ماوراءالنّهر و مشرق ایران ،وکایات مربوط به تيرِ نز و چشهم
اسفندیار وجود دارد و آننونه كه از نزارش ابنندیم در الفهرست برميآید ،برنرفتهه از
یک كتاب پهلوی مستقل به نا رستم و اسفندیار انعکها

پيهدا كهرده اسهت(ابننهدیم،

 ،9339ص.)449
در وِجَركرد دیني آمده كه نشتاسپ دین بهي را پذیرفته و شایسهتة شهانردی اشهو
زردشت ميشود .روزی نشتاسپ چهار چيز برای خود آرزو ميكنهد و زردشهت بهدو
مينوید از این چهار آرزو یکي را برای خود برنزین و سه دیگر را برای سهایر كسهان
خویش بخواه و او دیدن جایگاه خود در جهان مينوی را برای خویشهتن برمهينزینهد.
آنگاه ،زردشت طي مراسمي آیيني ،به یاری و خواست اهورمزدا نياه برسَم مينسترد و
دُرون یشت و بر آن دُرون شير ،نل ،مي و انار نهاده و پ

از سهتایش اههورامزدا ،مهي

یشت شده را به نشتاسپ داد تا او به خواب رود و در عالم رؤیا نرارهنر جایگاه خهود
در عالم برین باشد .نل(بوی) را به جاماسهب بخشهيد تها از راز سهپهر آنهاهي یابهد و
شيری را كه بر آن دعا خوانده بود به پشوتن ميدهد تا بيمرگ و جاودانه شهود و انهار
تقدی

شده را به اسفندیار تا رویينتهن نردد(فهاتحي ،9319 ،ص .)31بهه رویهينتنهي

اسفندیار در زراتشتنامهة بههرا پهژدو و زنهد وندیهداد نيهز اشهاره شهده اسهت(همان،
صص 39و .)33
در منرومة درخت آسوریک كه متعلّ بهه ادبيهات شهفاهي دورة اشهکاني اسهت و
رب ي به ادبيات دیني زردشتي ندارد اشارهای به داستان رسهتم و اسهفندیار شهده اسهت
(بهار ،9376 ،ص .)13مسعودی در مرودالذّهب مينوید« :ایرانيان دربارة كشهته شهدن
افراسياب و چگونگي كشته شدن او و جنگهایش و جنگهها و مهاجمهههها كهه ميهان
ایرانيان و تركان بود و كشته شدن سياوش و وکایت رستم پسهر دسهتان سهخن بسهيار
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دارند و اینهمه در كتاب موسو به «سکسيران» كه ابنِمقفّع از فارسي قهدیم بهه عربهي
ترجمه كرده بهشرح آمده است با وکایت اسفندیار پسر نشتاسپ پسر لهراسپ و كشته
شدن او به دست رستم پسر دستان و كشته شدن رستم به دست بهمن پسر اسهفندیار و
دیگر عجایب و اخبار ایران قدیم»(مسعودی ،9310 ،ص.)339
دربارة داستان كشته شدن رستم بهه دسهت بهرادرش شهغاد كهه در شهاهنامه آمهده،
كریستين سن( )Christensenبر این باور است كه از كتابي كه واوی داستانهای رسهتم
است نرفته شده و به همين دليل است كه با كتهاب سکسهيران تفهاوت دارد(كریسهتين
سن ،9313 ،ص .)306با توجّه به اینکه روایت نقل شده در شاهنامه با آنچهه مسهعودی
از كتاب سکسيران آورده است متفاوت است به نرر ميرسد كه وهد

كریسهتينسهن

درست و پذیرفتني باشد.
داستان جنگ رستم و اسفندیار در كتابي كه ابنندیم از آن یهاد كرده(ترجمهة جبلهة
بن سالم)(ابنندیم ،9339 ،ص )449به نونهای است كه ميتوان آن را م خذ آن دسته از
اقوالي دانست كه به جنگ ميان این دو پهلوان صبغة مهذهبي مهيدهند(كریسهتين سهن،
 ،9313ص.)307
در «غرر اخبار ملوک الفر » ،بهه جهای سهيمرغ مهردی غيهبنهو او را راهنمهایي
ميكند(ثعالبي ،بيتا ،ص)379؛ كه روایت طومار نقّالي شهاهنامه نيهز م هاب بها داسهتان
ثعالبي است(طومار كهن شاهنامه ،9319 ،ص .)341در كتاب رستم و اسهفندیار پهلهوی
كه مجزّا از خداینامه و روایات زردشتي است به استفادة رستم از چوب نز اشاره شده
است (فاتحي ،9319 ،ص .)37اسفندیار مزدیسني رویهينتهن در ادبيهات مهاوراءالنّهر و
شرق ،به پهلوان شجاعي تبدیل ميشود كه به دست جههان پهلهوان سهکایي – رسهتم-
كشته ميشود كه به نوعي شهاید تلقّهي و برداشهت بهاور پيهروزی دیهن و آیهين قهدیم
ایرانيان(مهری) بر دین جدید(زردشتي) و پذیرفته شده از سوی شاه ایران باشد.
اسفندیار شاهنامه رویينتن نيست؛ با نگاهي به ابيات شاهنامه كه در آنهها اسهفندیار
رویينتن قلمداد شده معلو ميشود كه در واقع برای محافرت از خویش ،مهارتهها و
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روشهای ویژهای را بهكار ميبرد و براسا

این مهارتها ،نویي كه رویهينتهن اسهت

(همان ،ص.)43
از ميان منابع و تواریخ عهد اسالمي كه بهه رویهينتنهي اسهفندیار اشهاره كهردهانهد
ميتوان به روایت «مجملالتّواریخ و القصص» اشاره كرد« :اسفندیار را ،نویند كه چشمة
روی روان نشت سليمان را یعني عينالق ر و از آن تماثيلها و صورتها كردنهد .په
سليمان دعا كرد و خدای تعالي جان به تن ایشان كرد ،و اسهفندیار از ایشهان بهود ... ،و
اسفندیار را از بهر آن رویينتن خواندندی»(مجملالتّواریخ ،9333 ،ص.)33
در روایات شفاهي نقل شده از داستان رستم و اسفندیار با توجّه به صبغة شهرقي و
خراساني و نه براسا

جنبة دیني او ،به داستان رویينتن شهدن اسهفندیار اشهاره شهده

است كه این موضوع فقط مربوط به روایات شفاهي/مردمي داستان است و در شهاهنامه
به چنين موضوعي اشاره نشده است .هماننونه كه قبالً نيز اشاره شد نقّهاالن و راویهان
شاهنامه برای اینکه م البي را كه برای مرد عامّي قابل فهم نبود به صورت ساده و البتّه
با اضافه كردن شاخ و برني به آن بيان ميكردند.
در روایاتي كه انجوی شيرازی نقل كرده به شرح زیر ،به این موضهوع اشهاره شهده
است:
الف) هنگامي كه اسفندیار به ششماهگي ميرسد ،پدرش بهه وزیهر خهود ،دسهتور
ميدهد او را به چشمهای برده و در آب آن فهرو كنهد تها ههيچ سهالوي بهر او كهارنر
نباشد(یادآور در آب فرو كردن آشيل توسّط مادرش است)؛ امّا اسفندیار چشمههایش را
ميبندد و درنتيجه از چشمهایش آسيبپذیر ميشود.
ب) كتایون برای اینكه او را رویينتن كند ،به جادو متوسّل شهد و اسهفندیار را در
آب ووضچهای كه طلسهم بهود شسهت(باز هماننهد آشهيل در ادبيهات یونهاني)(انجوی
شيرازی ،9361 ،د ،9ص.)306
د) پ

از آنكه زردشت به طهور نانههاني و از ميهان درخهت كههنسهالي در بهاغ

نشتاسپ ظاهر ميشود ،وی برای اینكه او را از جهادونر تشهخيص دههد درخواسهت
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معجزهای ميكند و زردشت برای اثبات پيامبری خود ،اسفندیار را بهه ومّها بهرده و بها
وردی كه در آب ميخواند او را رویينتن ميكند(اسفندیار بهرخالف دسهتور زردشهت
چشمهایش را ميبندد و زردشت مجبور ميشود برای اینکهه بهه وی آسهيبي نرسهد بها
چوب دو شقّة درخت نز چشمهایش را طلسم كند)(همان ،د ،3ص.)3
از آنجایي كه جاودانگي و بيمرني ،آرزوی آدمهي اسهت و یکهي از بُهنمایههههای
مشترک اساطير جهان ،ت كيد بر آسيبپذیری یکي از بخشهای بدن داللت بر ایهن دارد
كه بيمرني و جاودانگي امری محال و غيرممکن است.
 -9عدم بردباری اسفندیار در رسیدن به سلطنت
در یکي از روایاتي كه انجوی شيرازی نقل ميكند نشتاسپ عد تحویل سهل نت
به اسفندیار را نه به سبب آز خود به سل نت بلکه عد بردباری اسفندیار در رسيدن بهه
سل نت ذكر ميكند و در برابر تقاضهای اسهفندیار بهرای كسهب قهدرت ،چنهين پاسهخ
ميدهد كه« :فرزند  ،هركسي الی كاری هسهت تهو هنهوز جهواني و صهبر و بردبهاری
سهل نت را نههداری .خههدا تهو را فقههط بههرای سرلشههکری آفریهده .هههم پهلههواني و هههم
روئينتن ....انر تورا بجای خود به سل نت نشانم ،با غروری كه در سر داری ،مملکت
را از بين خواهي برد و عدّهای بيننهاه خهواهي كشهت»(انجهوی شهيرازی ،9361 ،د،9
ص.)306
در این روایت راوی چهره نشتاسپ را به نونهای نشان داده است كهه آز سهل نت
از او دور شده و نویي فقط به منرور وفه كشهور و صهيانت از مهردمش هسهت كهه
پادشاهي را به اسفندیار تحویل نميدهد! در شاهنامه چنين روایتي وجود ندارد.

 -11دفن جنازة اسفندیار
در شاهنامه پ

از اینكه اسفندیار جان داد ،رستم دستور ميدهد تابوتي در ش ن و

جایگاه او بسازند و جنازه را در تابوت نذاشته با اوترا و شکوه هرچه تمها تهر راههي
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پایتخت ميكند .امّا در برخي از طومارها و روایات موجود از نقّاالن ،رستم پ

از مرگ

اسفندیار جنازه را دفن ميكند و از انتقال جنازة اسفندیار به پایتخت ،ذكری دیده نمهي-
شود(ر.ک .همان ،ص.)390
 -11اعدام رستم
در یکي از روایهات نقهل شده در فردوسينهامه ،چنين آمهده است :په

از آنكهه

رستم به همراه جنازة اسفندیار وارد پایتخت ميشود و یک هفتهای از مراسم سونواری
او مينذرد نشتاسپ رستم را به وضهور مهيخواههد و رسهتم بهه همهراه جاماسهب و
پشوتن درواليكه دست بهمن را در دست داشت به وضور شهاه مهيرسهد .نشتاسهپ
چون از پاسخ رستم دربارة مرگ اسفندیار و شهادتهای جاماسب و پشتوتن قانع نمي-
شود دستور اعهدا رسهتم را مهيدههد(انجوی شهيرازی ،9361 ،د ،3ص .)33موضهوع
دستور اعدا رستم در شاهنامه ذكر نشده است و درودّ جستجوی نگارندنان ،فقهط در
این روایت بيان شده است.
 -12هر چه زردشت فرمان دهد
به روایت مشکيننامه ،نشتاسپ پ

از آنكه اسفندیار چين را فتحميكند جاماسپ

را فراخوانده و از ترسي كه نسبت به اسفندیار دارد با او سخن مهينویهد و ضهمن آن،
بيان ميكند كه سل نت به او نخواهد داد و از جاماسپ ميخواهد كه ببيند مرگ وی بهه
دست كيست؟
جاماسپ پيشبيني ميكند كه مرگ او به دست رستم است .از سوی دیگر ،اسفندیار
به سران سپاهش مينوید كه درصورت عد تحویل سل نت ،به زور شمشير ،پادشهاهي
را خواهد نرفت .نشتاسپ چون این سخن را ميشنود ،او را فرا ميخواند و مهينویهد
هرچه زردشت فرماید همان كند .هنگامي كه به وضور زردشهت مهيرونهد ،نشتاسهپ
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مينوید كه باید رستم را به اطاعهت بيهاورد و زردشهت پاسهخ مهيدههد كهه اوّل نامهه
بنویسيد و دزمج آن را ببرد و انر اطاعت نکرد به جنگ روید.
دزمج با صد نفر به همراه زند و پازند و نامة نشتاسپ به نزد رستم ميرود ،سهاقيان
رستم به دستور وی ،آنها را كشته و دو نفر از آنها را با نوش بریده راهي ميكنند و بهه
نشتاسپ پيغا ميدهد كه كاری نکند كه او و سل نتش را از بين ببرد .اسفندیار به نبهرد
رستم ميرود و در بين راه ،نامهای به بهمن ميدهد تا به نزد رستم ببرد .بهمن در ميهان
راه ،با نقابداری نبرد ميكند كه بعداً معلو ميشهود كهه آزر  ،خهواهر رسهتم ،اسهت....
رستم چون ميبيند كه بهمن ميخواهد دست و پایش را ببندد ،به فرامرز مهينویهد كهه
بهمن و سپاهيانش و هرآنک

را كه از جانب نشتاسپ ميآید ،بکشد.

چون جنگ بين سپاه رستم و بهمن درنرفت بهمن شکست ميخهورد و بهرادرانش
نوش آذر و مهرنوش و پسران پشوتن كشهته مهيشهوند و او فهرار مهيكنهد .نشتاسهپ
اسفندیار را مالمت ميكند كه خود به جنگ نرفته و برادرانش را بهه كشهتن داده اسهت!
فههرود بههن كههاو

بههه اسههفندیار خيانههت كههرده و لشکركش هي او را بههه رسههتم خبههر

ميدهد(فتحعلي بيگي ،9336 ،صص.)911-309
در شاهنامه دربارة وضور زردشت و فرمان او دربارة چگهونگي نبهرد بهين رسهتم و
اسفندیار م لبي وجود ندارد .این روایت برساختة نقّاالن است و از روایات قابهل ت مّهل
دربارة داستان رستم و اسفندیار؛ چه در ودود جستجوی نگارندنان ،م لب فهوق فقهط
در طومار مذكور ذكر شده اسهت و بهرای نخسهتين بهار اسهت كهه زردشهت در نحهوة
شکل نيری داستان ت ثير دارد و نکتة جالهب توجّهه آنكهه در پایهان داسهتان ،اسهفندیار
مسبب مرنش را نشتاسپ و زردشت ميداند(همان ،ص.)304
نکتة دیگر آنکه در این طومار ،نا دزمج به عنهوان پيهک و نيهز آزر خهواهر رسهتم
برای نخستين بار م رح شده است و در دیگر بخشهای شاهنامه نامي از آنها ذكر نشده
است .همچنين ،خيانت فرود بن كاو

به اسفندیار فقط در این طومار وجهود دارد .در

مشکيننامه ،ضمن رز رستم و اسفندیار ،در آغاز مهاجرا رسهتم چههرهای خشهمگين و
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غيرموجّه دارد ،به طوری كهه دسهتور مهيدههد پيهک نشتاسهپ را بکشهند و بهمهن و
سپاهيانش را به قتل برسانند؛ در واليكه در شاهنامه ،ابداً ،چنين چههرهای از رسهتم بهه
نمایش نذاشته نشده است.
 -13فرزندان اسفندیار آغازگر جنگ
در طومار نقّالي شاهنهامه ،چون رستم و اسفندیار به دامن كوهي ميروند ،فرامرز و
زواره برای اطّالع از اوضاع نبرد ،با پانصد جوان بهه اردونهاه اسهفندیار مهيرونهد.
نوشآذر و نوشلب  -فرزندان اسفندیار -ميپندارند كه بهرای نبهرد آمهدهانهد و وملهه
ميكنند و هرچقدر فرامرز امتناع ميكند ،آنها به جنگ ،اصرار ميورزند؛ سه نفر از افراد
فرامرز را ميكشند و پ

از آن ،فرامرز نوشآذر و زواره لبنوش را ميكشند.

بهمن چون به اسفندیار خبر مهيدههد ،اسهفندیار خشهمگين مهيشهود و یکصهد و
شصت تير بر بدن رستم ميزند .رستم بيهوش ،از اسب ميافتد و اسفندیار مهيپنهدارد
كه او را كشته است .زال با چند جوان چون به كنار سهند ميرسند ،به زواره مهينویهد
كههه از آب نذشههته و در صههحرا دنبههال رسههتم بگردنههد(طومار نقّههالي شههاهنامه،9319 ،
ص.)343
در روایتي كه نویسندة طومهار فهوق از داسهتان رز زواره و فرامهرز بها دو فرزنهد
اسفندیار ميكند با داستان شاهنامه متفاوت است و چنانکه دیدیم ،فرزندان اسهفندیار را
آغازنر و مسبّب جنگ دو لشکر ميداند ،درصهورتي كهه موضهوع در شهاهنامه ،كهامالً،
برعک

است و شاید این عالقه و توجّه وافر نویسنده به رسهتم و خانهدان اوسهت كهه

باعث تغيير داستان در روایت مذكور شده است.
نکتة قابل توجّه دیگر اینکه نوشلب(فرزند اسفندیار) و سهند(شهاید نها رود ،انهر
اشتباه نویسنده نباشد -بجای هيرمند) ،نا هایي هستند كه در شاهنامه ،ذكری از آنهها بهه
ميان نيامده و وضورشان مختصّ این طومار است.
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 -14سربریدن اسب به جای شتر
در روایتهای فرعي كه مروو انجوی شهيرازی در ذیهل روایهتههای اصهلي از
داستان رستم و اسفندیار ذكر كرده است سربریدن اسب اسفندیار در ميانة راه است كهه
به دليل راه نرفتن آن ،اسفندیار دستور مهيدههد سهرش را ببرنهد(انجوی شهيرازی ،د،9
ص .)390در شاهنامه و دیگر روایتهای ذكر شده این «شهتر پيشهرو» هسهت كهه سهر
بریده ميشود و نه اسب اسفندیار.

 -3اسفندیار پای توران را به ایران باز کرده است!
در روایت فرعي دیگری رستم این موضوع را كه اسفندیار اجازة ورود تورانيهان را
به ایران صادر كرده است ،دليل نبرد خود را با او ميداند(همان ،ص.)399
نتیجهگیری
بررسي طهومارهای فوق نشان ميدهد كه نقّاالن تالش كردهانهد تها هرآنچهه را كهه
نمان مي رود از شاهنامه فوت شده است در طومارهای خود آورده و در رفهع مبهمهات
شاهنامه و رمزنشایي از آن اقدا نمایند .در روایتههای نقّهاالن ،داسهتانهها و روایهات
فاخر شاهنامه به زباني داستاني و عاميانه درآمده و در نتيجه باعث مقبوليت و اقبال آنهها
بين عوا مرد نيز شده است .آنها از این راه ،عالوه بر وف و صيانت از نا و جایگهاه
شاهنامه ،به اعتبار و ارزش آن نيز افهزودهانهد .در ایهن ميهان ،نقّهاالن بيشهتر بهر شهيوة
روئهينتنهي اسهفندیار ،كمهک و وضهور زردشهت و یها جهادونری در روئهينتنهي او،
اص الوات و مفاهيم دیني و مهذهبي براسها

بهاور مهذهبي جامعههای كهه داسهتان و

روایت را در آن برهه نقل ميكنند و همچنين مرگ اسفندیار ،شيوة برخورد رستم بها او
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و مقصّر نشان ندادن رستم در جنگي كه اتّفاق افتاده و وتّهي انهداختن تقصهير و سهبب
جنگ به نردن زردشت به بهانة پاک نگه داشتن رستم ،دست یازیدهاند.
ماوصل كال اینكه در روایات ذكر شهده راویهان تهالش كهردهانهد تها جهاهطلبهي
نشتاسپ و آز قدرت اسفندیار و آزادني و جوانمردی رستم را بها توجّهه بهه عالیه و
دلبستگي خود نمایان و برجسته سازند.
منابع و مآخذ
الف)کتابها:
 .9آبادیباویل ،محمّد( ،)9340آیينها در شاهنامة فردوسي ،تبریز ،دانشگاه تبریز.
 .3آیدنلو ،سهجّاد( ،)9314شاهنامه(شهاخ سهرو سهایهفکهن) ،چهاپ دو  ،تههران،
انتشارات سمت.
 .3ابنندیم ،محمّد بن اسحاق( ،)9339الفهرست ،ترجمة محمّدرضا تجدّد ،تهران،
نشر اساطير.
 .4اسالمي ندوشن ،محمّدعلي( ،)9373داسهتان داسهتان ها(رسهتم و اسهفندیار در
شاهنامه) ،چاپ چهار  ،تهران ،نشر آثار.
 .4افشاری ،مهران و مهدی مدایني( ،)9377هفت لشکر(طومار جهامع نقّهاالن) ،از
كيومرث تا بهمن ،تهران ،پژوهشگاه علو انساني و م العات فرهنگي.
 .6امير معزّی( ،)9334كلّيات دیوان ،تصحيح محمّدرضا قنبری ،تهران ،نشر زوّار.
 .7انجوی شيرازی ،قاسم( ،)9361فردوسينامهه ،چهاپ سهو  ،تههران ،انتشهارات
علمي.
 .3انوری ،اوودالدّین( ،)9337دیهوان ،بهه كوشهش محمّهدتقي مهدرّ
تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب.

رضهوی،
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 .1بلوكباشي ،علي( ،)9374قهوهخانههای ایران ،تهران ،دفتهر نشهر پهژوهشههای
فرهنگي.
 .90بوی  ،مری( ،)9361نوسان پهارتي و سهنّت نوازنهدني در ایهران ،بررسهي و
تحقي  ،ترجمة مسعود رجبنيا ،تهران ،انتشارات تو .
 .99بيضههایي ،بهههرا ( ،)9313نمههایش در ایههران ،چههاپ نهههم ،تهههران ،انتشههارات
روشنگران و م العات زنان.
 .93تجارباالمم في اخبار ملوکالعرب و العجم( ،)9373تصحيح رضا انزابينژاد و
یحيي كالنتری ،مشهد ،انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.
 .93وميدیان ،سعيد( ،)9373درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسي ،تهران ،نشر مركز.
 .94خالقيم ل  ،جالل( ،)9336وماسه ،تهران ،مركز دایرةالمعارف بزرگ اسالمي.
 .94دوستخواه ،جليل( ،)9330وماسة ایراني یادماني از فراسوی هزاره هها ،تههران،
نشر آنه.
 .96رامپوری ،غياثالدّین محمّد بن جاللالدّین( ،)9363غياثالغهات ،بهه كوشهش
منصور ثروت ،تهران ،انتشارات اميركبير.
 .97رستم نامه(داستان منرو مسلمان شدن رستم به دست اما علي(ع))( ،)9337به
كوشش سجّاد آیدنلو ،تهران ،مركز پژوهشي ميراث مکتوب.
 .93شميسا ،سهيرو ( ،)9376طهرح اصهلي داسهتان رسهتم و اسهفندیار(همراه بها
مباوبي در آیينمهر) ،تهران ،نشر ميترا.
 .91طومار كهن شاهنامه( ،)9374به كوشش جمشيد صداقتنژاد ،تهران ،انتشهارات
دنيایكتاب.
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 .30طومار نقّالي در شاهنامه( ،)9319به كوشش سهجّاد آیهدنلو ،تههران ،انتشهارات
بهنگار.
 .39ظاهری عبدوند ،آمنه( ،)9376اسفندیار و رویينتني ،اهواز ،مهزیار.
 .33فرّخهي سيسههتاني( ،)9373دیهوان فرّخهي ،چههاپ پههنجم ،بههه كوشههش محمّهد
دبيرسياقي ،تهران ،نشر زوّار.
 .33فردوسي ،ابوالقاسهم( ،)9339شهاهنامه ،تصهحيح جهالل خهالقيم له  ،مركهز
دایرةالمعارف بزرگ اسالمي.
 ،)9371(______________ .34شههاهنامه همههراه بهها خمسهة نرههامي ،تهههران ،مركههز
دایرةالمعارف بزرگ اسالمي.
 .34قزویني رازی ،عبدالجليل( ،)9343نقض معروف به بعض مبالبالنواصهب فهي
نقض فضائح الروافض ،تصحيح ميرجاللالهدّین محهدّث ،چهاپ دو  ،تههران،
انجمن آثار ملّي.
 .36مجمههلالتّ هواریخ و القصههص( ،)9333تصههحيح ملههکالشّ هعرای بهههار ،تهههران،
انتشارات دنيای كتاب.
 .37مشکيننامه(طومار نقّالي وسينبابها مشهکين)( ،)9336چهاپ دو  ،بهه اهتمها
داوود فتحعليبيگي ،تهران ،انتشارات نمایش.
 .33موالنا ،جاللالدّین محمّد بلخي( ،)9373كلّيات شهم  ،تصهحيح بهدیعالزّمهان
فروزانفر ،چاپ چهار  ،تهران ،انتشارات اميركبير.
 .31موالنا ،جاللالدّین محمّد بلخهي( ،)9339مبنهوی معنهوی ،تصهحيح ،مقدمهه و
كشفاالبيات قوا الدّین خرّمشاهي ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات دوستان.
 .30مينوی ،مجتبي( ،)9336فردوسي و شعر او ،چاپ چهار  ،تهران ،نشر تو .
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 .39نجم ،سهيال( ،)9310هنر نقّالي در ایران ،تهران ،انتشارات فرهنگستان هنر.
 .33نصرآبادی ،محمهدطاهر ( ،)9373تهذكرة نصهرآبادی ،تصهحيح محسهن نهاجي
نصرآبادی ،تهران ،انتشارات اساطير.

ب)مقاالت:
 .33آیدنلهو ،سجّاد(« ،)9371روایهتي دیههگر از رویيههنتنهي اسهفندیار» ،هسههتي،
دورة ،3شمارة  ،4صص.14-904
« ،)9333(----------- .34مقدمهای بر نقّالي در ایران» ،پژوهشنامة زبان و ادب
فارسي ،سال سو  ،شمارة چهار  ،صص.34-64
 .34اميدسهههاالر ،محمهههود(« ،)9339راز رویهههينتنه هي اسهههفندیار» ،جسهههتارهای
شاهنامهشناسي و مباوث ادبي ،تهران ،بنيهاد موقوفهات دكتهر محمهود افشهار،
صص .339 -344
« ،)9331(------------ .36علّامههه قزوین هي ،شههاهنامه و اشههاعة داسههتانهههای
وماسي در ميان اعراب جاهلي» ،سي و دو مقاله در نقد و تصحيح متون ادبي،
تهران ،بنياد موقوفات دكتر محمود افشار ،صص .993 -13
 .37پناهي ،نعمتاهلل(« ،)9314روایت نقّاالن از داستان رستم و سههراب» ،فصهلنامة
كاوشنامه ،سال هفدهم ،شمارة  ،33صص.343-334
 .33جعفری قنواتي ،محمد (« ،)9316داستان های پهلواني ایرانيان در زنجيهرهای از
روایت های سينه به سينه و سنتي (شاهنامة نقاالن (طومار مرشد عبا

زریهری

اصفهاني) ،فصلنامة نقد كتاب ،سال سهو  ،شهمارة  ،93زمسهتان  ،9316صهص
.37-33
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 .31خ يبي ،ابوالفضل(« ،)9376روایتي دیگر از داسهتان رسهتم و اسهفندیار» ،نامهة
فرهنگستان ،سال سو  ،شمارة دو (پياپي ،)90صص.944-963
 .40دوستخواه ،جليل(« ،)9310سرچشمه ها و پشهتوانه ههای شهاهنامة فردوسهي و
شاهنامة نقّاالن» ،بخارا ،سال چهاردهم ،شمارة  ،34صص.934-933
 .49راشد محصّل ،محمّدرضا(« ،)9319سنّت قصّهپهردازی و نقهش نوسهانهها در
روایتهای پهلواني» ،پژوهشنامة ادب وماسي ،سال هشتم ،شمارة چههاردهم،
صص .99-34
 .43شيرزادة آهو دشتي ،عبّها ( ،)9333نوسهان پارسهي(مجموعه سهخنرانيههای
كنگره) ،تهران ،انتشارات آرون ،صص .34- 9
 .43فاتحي ،اقد

و همکاران(« ،)9319مقایسة رویينتنهي و چشهمآسهيبپهذیری

اسفندیار در متنهای فارسي ميانه(پهلوی) و شهاهنامة فردوسهي» ،جسهتارهای
ادبي ،سال چهل و پنجم ،شمارة دو  ،صص.34-41
 .44عناصری ،جابر(« ،)9363سيری در ادبيات نمایشي ایران باستان ،اندوه كتهایون
در سوگ اسفندیار ،غمنامة رویينتن تيره بخت» ،فصلنامة نمایش ،شمارة سو ،
صص.6-93
« ،)9337( -------- .44داستان یل اسفندیار در طومار نقّاالن» ،شناخت اسهاطير
ایران براسا

طومار نقّاالن ،چاپ سو  ،تهران ،انتشارات سروش ،صهص 393

 .334 .46ك هزّازی ،مي هرجاللال هدّین(« ،)9330سههتيز ناسههازها در رسههتم و اسههفندیار» ،از
نونهای دیگر ،چاپ دو  ،تهران ،نشرمركز ،صص .434 - 497

__________________________________________________________________
بررسي روایت نقّاالن از داستان رستم و اسفندیار

363

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 .47كيخسهرو دارا ،كيکهاوو ( ،)9334مولهود زرتشهت ،بهه اهتمها دكتهر روهيم
رضازادة ملک ،ضميمة یک نامة انجمن ،سهال پهنجم ،شهمارة سهو (پياپي،)91
صص.63-67
 .43محجوب ،محمّدجعفر(« ،)9337تحوّل نقّالي و قصّه خواني ،تربيت قصّه خوانان
و طومارهای نقّالي» ،ادبيات عامّهة ایهران ،جلهد دو  ،چهاپ دو  ،بهه كوشهش
وسن ذوالفقاری ،تهران ،انتشارات چشمه ،صص .399- 936

