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روایت نقّاال ن ا ااتاا ن رتا و تراا



نعمتاهلل پناهی
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اانشجوی اکاای با ن و اابیّات فارتی اانشگاه فااوتی مشرد

چکیده:
هنر نقّالی یکی از شاخههای مهمّ ادبیّات عامّه ،بازتابدهندة تجربههای بازسازیشده از حماسههای ملّی و
پهلوانی است .نقّاال ن میکوشند با سادهترین تعابیر و بازسازی جذّابترین وقایع ،اجزای مختلف داستا نها را
متناسب با ذهنیّت مخاطبا ن بهنوعی تغییر دهند یا تکمیل کنند .بهاینترتیب بر هستة اصلی داستا ن ،شاخ و
برگهای درهمپیچیدهای تنیده میشود .در این تحقیق ضمن مروری کوتاه بر پیشینة سنّت نقّالی ،سازوکار روایی
نقّاال ن در دو محور اصلی -1 :قرینه سازی  -2دلیل تراشی بررسی شده است .بخش قرینهسازی نقّاال ن از وقایع
این داستا ن نیز در سه موضوعِ اسب پهلوا ن ،دلباختگی و نیز بهکارگیری اصطالحات و مفاهیم دینی مصداق
مییابد .همچنین در بخش دوم تحقیق در سازوکار دلیلتراشی به روش تطبیقی ،مشخّص خواهد شد که
موضوعات داستانی مانند ربوده شد ن رخش ،وصلت با تهمینه ،قول ازدواج سهراب با دختر افراسیاب ،مجادلة
رستم با کاووس و رویارویی رستم و سهراب ،زمینهای است که نقّاال ن در طومارها به توجیه و مدلّل جلوهداد ن
وقایع این داستا نها میپردازند .نتایج این تحقیق به بررسی جامعهشناختی ذوق هنری نقّاال ن و مخاطبا ن و
شناسایی مهارتهای روایی نقّاال ن کم

میکند.

واژگا ن کلیدی :نقّالی ،شاهنامة فردوسی ،رستم و سهراب ،ادبیّات عامّه ،طومار نقّالی.

 تاریخ دریافت مقاله93/12/12 :

تاریخ پذیرش نهایی94/8/25 :

 - 1نشانی پست الکترونیکی نویسندۀ مسئولPanahi_947@yahoo.com :
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مقدّمه
هنر روایی و نمایشی که امروزه به «نقّالی» موسوم شده ،عبارت است از نقلکررد ن
واقعه یا قصّه که با حرکات و حاالت و بیا ن مناسب در برابرر جمرع انجرام مریشرود و
هدف از آ ن سرگرم کرد ن و برانگیختن هیجانات و عواطف شنوندگا ن و بینندگا ن است.
این کار بهوسیلة حکایت جذّاب ،لطف بیا ن ،تسلّط روحی بر جمع و حرکات و حراالت
القاکننده و نمایشی نقّال انجام میشود ،بره آ ن حرد کره بیننرده او را بره جرای یکری از
قهرمانا ن داستا ن تصوّر کند و بهتنهایی بتواند بازیگر همة اشخاص برازی باشد(بیضرایی،
 ،1392ص .)65ردّ پای این سنّت دیرینه را در دو مقطع تاریخی میتوا ن پی گرفت :قبل
از اسالم و بعد از اسالم .کهنترین سرچشمهها به قبل از اسالم برمیگردد کره آ ن زمرا ن
هنر «داستا نسرایی» رواج و کارکرد گسرتردهای نیرز داشرته اسرتد در عصرر اشرکانیا ن،
نوازندگا ن و شاعرانی بودند که گوسرا ن نرام داشرتند و داسرتا نسررایی را برا سرخنوری،
نوازندگی ،شاعری و رقص عجین کرده بودند .تحقیقات خانم مری برویس و محجروب
اطّالعات جامعی دراینباره ارائه میکند(بویس ،1369 ،صص29-64و محجروب،1387 ،
ج ،2ص.)1079
برخی معتقدند که تحت تاثیر ممنوعیّتهای مرذهبی ،خنیراگرا ن نمریتوانسرتند در
داستا نگویی نمایشی خود از رقص و موسیقی بهره گیرند و برای جبرا ن این کمبرود بره
واقعهخوانی با تکیه بر بازیگری متمرکز شدندد ازاینرو نقّالی دورة اسالمی شکل گرفت
و برای تداوم خود ،نخستین مرحلة تحوّل را با تکیه بر برازیگری شرروع کرد(بیضرایی،
 ،1392ص .)65بهترین گواه ،داستا نگویی نضربن حارث در کتاب سیرة ابن هشام است
که تأیید میکند در واپسین سالهای حکومرت ساسرانیا ن داسرتا نهرای حماسری ایررا ن
بهقدری شهرت یافته بود که وقتی نضربن حارث بره ایررا ن مریآیرد ،داسرتا ن «رسرتم و
سهراب» و «رستم و اسفندیار» را به سرزمین جزیرةالعرر  مریبررد ،ایرن کرار او اقبرال
گسترده مخاطبا ن را برمیانگیزد(محجوب ،1387 ،ص .)1081برخی محقّقرا ن ایرن نروع
داستا نگویی و شیوة اجرا را طبق گزارش عبدالجلیل قزوینی رازی ،نزدی

ترین معنرای
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نقّالی در دورا ن متأخّر آ ن دانستهاند و برا اشراره بره تفراوت شراهنامهخروانی برا نقّرالی،
شاهنامه خوانی را خواند ن عرین مرتن یرا ابیرات منظروم شراهنامه عمردتا در دربارهرا و
انجمنهای رسمی فرهیختهتر و نقّالی را هنر روایت داستا نهای ملّی و پهلروانی بره نررر
ساده و کوتاه متناسب با درک و دریافرت عامّرة مرردم قلمرداد کرردهاند(آیردنلو،1388 ،
ص.)24
دورة صفویه بهترین زما ن برای اوجگیرری و سراختاریابی و رسرمیّتیرافتن هنرر
نقّالی است .در این دوره شاهنامهخوانی ،قصّهخوانی و بهویژه نقّالی بسیار رونق مییابرد
تا جاییکه شاهنامه خوانی شغل بیشتر اعضای خانوادهها محسوب میشرود(نجم،1390 ،
ص .)73با ایجاد قهوهخانهها ،نهتنها نقّاال ن دوره گرد مرأمن و مکا ن ثرابتی بررای عرضرة
هنر خود به تماشاگرا ن مییابند ،بلکه بهاینترتیب میتوانند هر روز در ساعتی معریّن در
این فضای مناسب حضور یابند و دنبالة داسرتانی را کره روز قبرل در لحظرهای جرذّاب
نگهداشته بودند در مقابل تماشاگرا ن مشتاق و منتظر از هر قشر و طبقهای پیگیرند.
در عهد قاجار( 11۷۴تا 13۰۴ش ).درحالیکه تغییرر و تحروّالت اجتمراعی نروین
تحت تأثیر غرب ،گسترش شتابناکی گرفته است ،هنر نقّالی همچنرا ن محبروب اسرت و
نزد پادشاها ن و مردم هواخواها ن بسیاری دارد .قاجاریه تهرا ن را بره پرایتختی حکومرت
خود برمیگزیند و با ایجاد قهوهخانههای متعدّدی که در آ ن سکّوهای مخصوصی بررای
نقّاال ن و اجرای نقّالی تعبیه شده بود ،نقّاال ن مختلف از شرهرهای گونراگو ن بره پایتخرت
جذب میشوند(بلوکباشی ،1375 ،ص.)86
پیشینة پژوهش
تاکنو ن در زمینة تحلیل سازوکارهای نقّاال ن در داستا ن رستم و سرهراب ،پرژوهش
مستقلی انجام نشده است فقط در کتاب مجموعه مقاالت «شاهنامه فردوسی و مطالعرات
هنری(بیگ زاده و دیگرا ن ،1393 ،ص )17مقاله ای با عنوا ن «جستاری در علّرتتراشری
بر وقایع برخی طومارهای نقّالی» آمرده اسرت« .سرچشرمههرا و پشرتوانههرای شراهنامة
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فردوسی و شاهنامة نقّاال ن»( ،دوستخواه« ،)1390 ،مقدّمه ای بر نقّالی در ایررا ن»(آیردنلو،
 )1388و کتاب «طومار نقّالی شاهنامه»( آیدنلو )1391 ،از مهمترین آثار پژوهشری قابرل
استناد در حوزة نقّالی است.
داستا ن رستم و سهراب در طومار نقّاال ن
داستا ن رستم و سهراب بیتردید محبوبترین و مشهورترین داستا ِ ن کرلّ شراهنامه
است .جنبههای عاطفی و احساسی بسیار قوی ،این داستا ن را در کانو ن توجّه بسیاری از
پژوهندگا ن قرار داده است .عالوهبراین بنمایة تراژی

«کشته شد ن پسر به دسرت پردر»

در اغلب حماسههای جها ن تکرار شده اسرت(خالقی مطلرق ،1361 ،صرص.)164-205
گسترة جهانی این بنمایه و بازتاب خیرهکننردة آ ن در شراهنامة فردوسری ،باعر
است این داستا ن محلّ بح

شرده

و بررسی بسیاری از شاهنامهپژوها ن قرار گیرد(امید سراالر،

 ،1381ص 77و یاحقی.)1368 ،
نقّاال ن نیز با سب

و شگرد و نگاه خاصّ خود این داستا ن پراحساس را دستمایة

هنر خود قرار دادهاند .شیفتگی و اقبال عموم مردم به این داستا ن ،نقّاال ن را وامریداشرت
تا حدّ زیادی بر جذّابیتهای روایی آ ن بیفزایندد به همین دلیل در گذر زما ن ،بر شراخ و
برگ این داستا ن افزوده شده و احساسات ،عواطف و خرردهفرهنرگهرای زمرا ن نیرز در
«طومار»ها بازتاب یافته است« .طومار» نسخههایی خطّی و غالبا بدخط و بسریار پررغلط
است که نقّاال ن و گویندگا ن پیشین با هما ن سواد اندک خویش نوشرتهانرد .نقّراال ن ایرن
سخنها را غالبا به کسانی که وارد به این کار نیستند نشا ن نمریدهنرد(محجوب،1387 ،
ج ،2ص .)1099بیش

این برافزودههرا بره اقتضرای ارتبرا مسرتقیم داشرتن نقّرال برا

مخاطبا ن از نظر روا نشناسیِ ذوق اجتماعی جای تأمّل داردد درواقع نوعی برداشت آزاد
و تکمیل و تغییر بخشهایی قلمداد میشود که به نظر آنها مبهم یا ناقص میآمده اسرت
و نیز «از زمینهها و بایستگیهایی جز آنچه فردوسری را بره فرراهم آورد ن و سررایش و
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تدوین شاهنامه واداشت ،مایه گرفته و بره تمرام معنری ،بازترابِ پسرندها ،برداشرتهرا،
گرایشها ،باورها و روحیة تودة مردم میهن ماست»(دوستخواه ،1390 ،ص.)126
با هنرنمایی نقّاال ن ،شیفتگا ن هنر نقّالی چنا ن خود را در متن ماجرا درمریافکندنرد
که داستا ن برای آنها رنگ واقعیّرت مریگرفرتد برهویرژه صرحنة پایرانی داسرتا ن یعنری
«سهرابکشی» ،غلیا ن و فورا ن احساسات و عواطرف و همرذاتپنرداری آنرا ن را درپری
داشت .مردم شیفتة حرکات و کالم نقّاال ن میشوند که به هزار روایرت «سرهرابکشری»
مینمایند .شبهای «سهرابکشی» در قهوهخانه غوغا میکند و با این کرار ،شرب را بره
«افسانه» زنده نگهمیدارند و نقّال با تردستی خاصّی توصریفِ هیجرا نانگیزتررین صرحنة
داستا ن را به فردا شب و فردا شبها موکول میکند(عناصری ،1366 ،ص .)46آنچنا نکه
داسررتا ن رسررتم و سررهراب در طومارهررای کهررنتررر ماننررد طومررار کتابخانررة مجتبرری
مینوی(.1135ش) و هفرت لشرکر(.1292ش) کوتراه ترر و در طومارهرای مترأخّر بسریار
طوالنی میشود و حوادث و داستا نهرای فرعری ،اصرل داسرتا ن را دربرمریگیررد .ایرن
برافزودهها نشا ن از عالقه و دلبستگی شدید عموم مردم به این داسرتا ن دارد .برهعنروا ن
مرال وقتی نقّاال نِ توانا به لحظة اندوهبار داستا ن میرسیدند که خواهناخواه پسرر نوجروا ن
و ناکام به دست جها نپهلوا ن محبوب مردم کشته میشد ،بانگ شیو ن و زاری شنوندگا ن
برمیخاست و عدّهای که تاب شرنید ن ایرن فاجعره را نداشرتند از مجلرس نقرل بیررو ن
میرفتند(میرشکرایی ،1355 ،صص .)38-39اینگونه واکنشهای احساسی ناشی از ایرن
است که نقّاال ن این داستا ن را از ساختار حماسری و رسرمی بره یر

روایرت مردمری و

عامّهپسند تبدیل میکردندد در نتیجه «طومارهای نقّالی در راستای یر

هردف و آرمرا ن

کلّی و فراگیر جای ندارد و کلّ یگانه و ساختار یکپارچهای نیست و چو ن هدف نقّراال ن
بیشتر سرگرم ساختن شنوندگا ن و خوشکرد ن وقت آنا ن و برانگیختن احساس شرگفتی
در ایشا ن است ،جنبههای اتّفاقی روزمرة بسیار در آنها به چشم میخورد و بدیههگرویی
در این مجموعهها جای ویژهای دارد»(دوستخواه ،1380 ،ص.)145
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طرح کلی داستا ن رستم و سهراب
خطّ سیر رویدادهای مهمّ داستا ن رستم و سهررراب را بر اساس آنچه در شاهرنامة
فردوسی آمده میتوا ن در پانزده صحنه ترسریم کررد و آشرکارا نشرا ن داد کره دخرل و
تصرّفها معطوف به چه شخصیّتها و موضوعاتی بوده است:
 .1رفتن رستم به ناحیة سمنگا ن و وصلت با تهمینهد
 .2بازگشت رستم به ایرا ن و سپرد ن مهرهها به تهمینه برای فرزندشد
 .3تولد سهراب و جستن نام و نشا ن پدرشد
 .4لشکرکشی به ایرا ن و مواجهه با گردآفرید و فتح دژ سپیدد
 .5فراخواند ن رستم برای مقابله با سهرابد
 .6خشم کاووس از تأخیر رستم ،واکنش شدید رستم و وساطت گودرزد
 .7با لباس مبدّل رفتن رستم به لشکرگاه سهراب و کشته شرد ن ژنردهرزم در ایرن
واقعهد
 .8زیر نظر گرفتن رستم توسط سهراب و پرسید ن نشانی رستم از هجیرد
 .9ناکامی سهراب از شناسایی رستم و یورش برد ن به سراپرده کاووسد
 .10اوّلین رویارویی رستم و سهراب و اقرار سهراب به شناسایی رستمد
 .11دومین نبرد و فریب خورد ن سهرابد
 .12سومین نبرد و دریده شد ن پهلوی سهرابد
 .13دید ن مهره بر بازوی سهراب و شناختن اود
 .14به دنبال نوشدارو فرستاد ن گودرز به نزد کاووس برای گرفتن نوشدارود
 .15حرکت رستم برای آورد ن نوشدارو و مرگ سهرابد
در دل این رویدادها ،حوادث جزئی جریا ن دارد که تابع هما ن خطّ سریر  15گانره
است.
سازوکار نقّاال ن
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نقّاال ن بهواسطة ذهن خلّاق و هوش و فراست خیرهکننده ،نمایش نقّالی شاهنامه را
با سازوکارهای مختلف اجرا میکردند .دخل و تصرّف آنها در متن عمردتا از دو طریرق
دلیلتراشی برای موجّه جلوهداد ن وقایع و قرینهسازی است .بهاینمنظور به سازوکارهای
نقّاال ن در داستا ن رستم و سهراب بر اساس دو طومار هفرت لشرکر(1292ق ).و نسرخة
کتابخانة مینوی(1135ق ).میپردازیم و با نگاه تطبیقری و تحلیلری نشرا ن مریدهریم کره
نقّاال ن با چه انگیزهای و عمدتا در چه بخشهایی از داسرتا ن دسرت بره تفسریر و تغییرر
میزدهاند.
 .1قرینرهسرازی :قرینرهسرازی سرازوکاری اسرت کره طریّ آ ن نقّراال ن برر اسرراس
روایتهای شفاهی عامیانه برای بخشی از وقایع مهمّ داستا ن یا شخصریّتهرای مطررح،
تناظر داستانی یا شخصیّتی بازتولید میکنند .در نتیجه با فضاسازی روایری ،ضرمن اقنراع
روحیروانی مخاطبا ن ،با پیچیدهتر کرد ن شبکة تداعیِ داستا ن و تفصیل در بیرا ن مراجرا،
بیشازپیش بر تعلیق داستانی میافزایند .با مقایسة خطّ سیر داستا ن رسرتم و سرهراب در
شاهنامه و دو طومار انتخاب شده ،میتوا ن به مصادیق مختلف قرینرهسرازی نقّراال ن پری
برد.
مهمترین مصادیق قرینهسازیشده در سه زمینه است:
 .1-1انتخاب اسب پهلوا ن
 .1-2دلباختگی پهلوا ن
 .1-3اصطالحات و مفاهیم دینی
 . 1-1انتخاب اسب پهلوا ن
اسب پهلوا ن با شرایط ویژهای به گزینش او درمریآیرد .حساسریّت ایرن موضروع
دربارة رستم بهقدری چشرمگیر اسرت کره نگرارگرا ن نیرز برگری از شراهنامة فردوسری
منسوب به ابراهیمسلطا ن( 839ق ).را بره صرحنة گرزینش رخرش از میرا ن گلّرة اسربا ن
اختصاص دادهاند(.شایستهفر ،1385 ،ص)39
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در شاهنامه آنجا که رخش بهعنوا ن اسبِ جها نپهلوا ن با گرزینش اسرترنایی انجرام
میشود ،زمانی است که خطر حملة افراسریاب ،سررزمین ایررا ن را تهدیرد مریکنرد .در
جوابِ بزرگا ن ایرا ن که درخواست فریادرسی میکنند ،زال چارهای جرز معرّفری رسرتم
نمیبیندد امّا الزمة این کار انتخاب اسب جنگی درخور رسرتم اسرت .ازاینررو رسرتم در
گلّة اسبا ن برای سنجش آنها بر پشت هر اسبی دست میفشارد ،هیچکدام توا ن ایستادگی
ندارند تا اینکه گلّة اسبا ن از کابل از راه میرسد .چشم رستم به اسب و کرّة او میافتد:
بپرسید رستم که این اسپ کیست

که از داغ دو روی رانررش تهریست

چنین داد پاسرخ که داغش مجوی

کزین هست هر گونهیی گفتوگوی

خداونررد ایررن را ندانیرررم کس

همری رخش رستمش خوانیم و بس
(فردوسی)108-106 /1 ،1391 ،

نقّاال ن با استناد به ابیات الحاقی و روایتهای عامیانرة مربرو بره نحروة انتخراب
رخش توسّط رستم ،برای سهراب نیز چنین داستانی قرینهسازی کردهانرد« :سرهراب بره
پیش مادر آمد گفت ای مادر حاال مرا مرکب میباید چنانکه مرا با اسرلحة جنرگ توانرد
کشید که پیاده جنگ نمیتوانم کرد .تهیه بانو چو ن این سخن بشرنید ،شراد شرد! فرمرود
فسیلهبا ن را جمع کردد تمام به دروازههای شهر آورده و بعد از آ ن سهراب را گفت بررو
هر مرکب را که میخواهی بگیر .سهراب کمند برداشت بر میا ن فسیله آمرده هرر اسرب
قویهیکل را دید کمند انداخت گرفت که دست بر پشت مرکب گذاشت و کمر مرکرب
بشکست ...سهراب متألّم شد ،به بارگاه آمد .یکی از سردارا ن سمنگا ن او را دلگیرر دیرد
گفت ای پهلوا ن متألّم مباش که مرا کرّه رخش دارم برای تو بیاورم ...سهراب تماشا کرد
عجب کرّه دید و آ ن کرّه را زین کرده سوار شد به هرر جانرب تاخرت(».آیردنلو،1391 ،
صص )459-460همچنین در طومار هفتلشکر ضمن بیا ن جزئیات دیگرر از چگرونگی
پدید آمد ن کرّة رخش آوردهاند« :روزی که رستم به این والیت وارد شده بود ،رخش بر
ی

مادیانی جنس کرده بود و از آ ن کرّهای به هم رسیده برود و آ ن کررّه را بره خردمت
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سهراب آوردند .سهراب کرّه رخش سروار شرده ،متوجّره ایررا ن گردیرد(»....افشراری و
مداینی ،1377 ،ص)185
از نگاه نقّاال ن ویژگیهای ممتاز رستم به سهراب نیز قابل اطالق استد برویژه کره
دو پهلوا ن ،رقیب یکدیگرند و بهنوعی باید با وضعیّت برابرر بره مصراف هرم برونرد ترا
جنبههای پهلوانیحماسی داستا ن جلوه و شکوه خاصّی پیردا کنرد .ایرن قرینرهسرازی از
طرف دیگر به فضاسازی ذهنی داستا ن بسیار کم

میکند و مخاطبا ن را نیز بره هیجرا ن

وامیداردد هما ن عاملی که معموال نقّاال ن در پی آ ن بودهاند ترا برا انگیزشری و احساسری
کرد ن فضای مجلسِ نقّالی بر نفوذ کالم خود بیفزایند .پیوند عاطفیاحساسی عمیقی هرم
که میا ن مخاطبا ن و شخصیّت سهراب وجود داشرت ،برر ایرن قرینرهسرازیهرا و اینکره
سهراب هم مانند رستم از حقّ انتخابِ اسب خود برخوردار باشرد صرحّه مریگذاشرت.
عالوهبراین ،اشاره صریح به اینکه اسب سهراب از نرژاد رخرش اسرت نروعی دیگرر از
قرینهسازی برای رویارویی دو پهلوانی است که نسربت پردر و فرزنردی دارنرد و طبعرا
همنژاد بود ن اسب آنها خودبهخود بر جنبههای تراژی

داسرتا ن مریافزایردد چنانکره در

تصاویرِ نگارگرا ن از صحنة کشتهشد ن سهراب به دست رستم ،اسب دو پهلوا ن با حالت
احساسیعاطفی ایستادهاند و نظارهگر صحنهاند.
 .2-1دلباختگی پهلوا ن
فردوسی صحنة مواجهة تهمینه با رستم را با ایجاز تمام توصیف کرده اسرت و در
شاهنامه ،صبغة عاشقی تهمینه نمود بیشتری داردد همچنین صحنهگردا ن اصلی بیتردیرد
تهمینه است .اساسا «عشق در شاهنامه با عشق در سایر منظومههای فارسی تفاوت دارد،
مانند آب بهاری روا ن و روشن است .جریا ن آ ن نه در جهت تسلیم و انفعال با هروس و
غریزة تند شهوی ،بلکه در جهت مالحظات مردمی و پهلوانی اسرت(».اسرالمیندوشرن،
 ،1373ص )13نتیجة این دلباختگی ،تولّد سهراب استد پهلوا نزادهای که خوی و نرژاد
پهلوانیاش از بدو تولّد آشکار است.
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نقّاال ن شاید به دالیل اجتماعی و فرهنگی روزگار خود و فضای مردساالری حاکم
بر مناسبات اجتماعی ،کوشیدهاند وجهة عاشقی بیشتری به رستم ببخشند و با تأکیرد برر
آیین مرسوم خواستگاری مرد از ز ن ،بدین ترتیرب از نقرش برارز تهمینره و فضرای ز ن
ساالرانة توصیف شده در شاهنامه بکاهند .بر این اساس ،زاویرة دیرد آنرا ن در توصریف
صحنة دلباختگی در طومار نقّاال ن با آنچره در شراهنامه مریبینریم تفراوت برارزی داردد
ازجمله اینکه در طومار نقّراال ن ایرن رسرتم اسرت کره ابرراز عشرق مریکنرد و سرپس
گفتوگرویی برین آ ن دو شرکل مریگیررد .درکرل ،از عشرقورزی ،برا زدود ن جوانرب
عاطفیاحساسی به «خدمتکاری» تعبیر میشود:
«چو ن شب آمد پادشاه به حرم رفت .رسرتم در آ ن بارگراه خوابیرد .نیمره از شرب
گذشت .آواز به گوش رستم رسید .رستم نگاه کرد ی

نازنین دختر دیرد تیرر عشرق او

خورد .پرسید که چه هستی؟ نازنین گفت تهیه بانو نام دختر پادشاه سمنگانم...القصّه دم
صبح تهیه بانو به حرم رفت و روز روشن شد .رستم کسی را بر پیش پادشاه فرستاد کره
دخترش را به من بدهد(»....آیدنلو ،ص)458
در طومار هفت لشکر این صحنه چنین گزارش شده است« :چرو ن پاسری از شرب
بگذشت ،تهمینه ،دختر پادشاه سمنگا ن غایبانه بر رستم عاشق شده بود ،برخاسته ،با ی
نفر کنیز به خدمت رستم آمد .پهلوا ن چو ن نظر کرد ،طرفه نرازنینی را دیرد کره در زیرر
چرخ کبود مرل و قرینه نداشت .تهمتن گفت ای نازنین! چه کسری و چره مردّعا داری؟
تهمینه گفت :ای دالور من دختر پادشاه سرمنگانم ،مردّتی اسرت کره آوازة شرجاعت و
پهلوانی تو را شنیدهام ،غایبانه کمر خدمتکاری تو را بر میا ن جا ن بستهام و خدای تعرالی
تو را به من رسانیدهاستد الحال میخواهم که مرا به کنیزی قبرول کنری .رسرتم از دل و
جررا ن عاشررق او شررد .درسرراعت کس ری پ ریش پادشرراه فرسررتاد .شرراه سررمنگا ن قبررول
نمود(».افشاری و مداینی ،ص)184
موضوع جذّاب دل باختگی در طومار نقّاال ن برای سرهراب نیرز عینرا قرینرهسرازی
میشود .بر این اساس موضوع دلباختگی سهراب ،وصلت او و تولّرد پسررش ،بررزو و
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داد ن دانههای گوهر به عنوا ن عالمت ازجمله قرینهسازیهایی است کره عینرا از داسرتا ن
رستم و تهمینه برگرفته میشود« :سهراب فرمود لشکر کوچ کرده و روانة ایررا ن شردند.
لشکر در پیش ،سهراب از عقب لشکر شکارکنا ن میرفرت .سرهراب سرر در پری شرکار
گذاشت از لشکر دور افتاد به کنار دهی رسید .باالی حصار نازنین دخترری را دیرد کره
نشسته و تماشا میکرد و تیر عشق او خورد .از مرکب پیاده شد کمند انرداخت انردرو ن
حصار رفت آ ن دختر را گرفت دست بر گرد ن آ ن دختر انداخت و به آ ن دخترر کرام دل
حاصل کرد .نطفه صورت بست تا برزو به هم رسید .آ ن دختر را از آ ن دانههرای گروهر
که مادرش از رستم گرفته بود به بازوی بسته بود ی

دانه را جدا کرد و به او داد گفرت

اگر پسر باشد بر بازوی او بسته که سهراب بن رستم نامدارم .از آ ن حصار بیرو ن آمرد و
سوار شد و خود را به سپاه خود رسرانید .آ ن والیرت را شرنگا ن گفتنردی (».افشراری و
مداینی ،ص)460
موضوع دل باختگی در طومار هفتلشکر به گونة لطیفتری بازسازی شده اسرت:
«سهراب متوجّه ایرا ن گردید تا به نزدیکی دهی فروز(فرود) آمدند .خیمره و خرگراه برر
سرپا کردند و سهراب در خیمه شراب میخورد و دامن خیمه برچیده بودنرد و نگراه در
صحرا میکرد که ناگاه ی

نرازنین دخترری ،سربویی در دسرت ،آمرد از جوب(جروی)

سبوی خود را پر آب کرد و برفت .همینکه چشم سهراب بر آ ن نازنین افتراد ،مایرل آ ن
گردید و بفرمود تا تفحّص کردند و گفتند :ای شهریار! دختر رئیس ایرن والیرت اسرت.
سهراب پدر آ ن(او) را زر بسیار داد و دختر را عقد کرد و آ ن شب به کام دل رسرید .امّرا
نطفة برزوی شیردل بند شد و ی

هفته سهراب در آنجا مسرکن کررده برود ،بعرد از آ ن

متوجّه ایرا ن شدند (».هما ن ،صص)185-186
 . 3-1اصطالحات و مفاهیم دینی
اوجگیری هنر نقّالی در دورا ن سلسلة صرفویّه و قاجاریّره زمینرة ورود بسریاری از
مفاهیم و اصطالحات اسالمی و دینی را به متن طومارها فراهم میکند .همچنین به دلیل
توجّه حاکما ن این دوره به وقایع و حماسههای مذهبی و نفوذ آ ن بین مردم ،انواع نقّرالی

__________________________________________________________________
236

كاوش نامه ،سال هفدهم ( ،)1395شماره 33

مذهبی رواج مییابدد امّا نقّالی حماسی بهویژه نقل داستا نهای شاهنامه که مردم همرواره
به شنید ن آ ن عالقهمند بودند و در ذهن و ضمیر جامعه رسوخ کررده برود و همگرام برا
نقّالی مذهبی حرکت میکرد ،در عصر سلطنت شاهعبّاس پیوسته در اوج شکوفایی قررار
داشت و شاه اسماعیل صفوی از اوّلین کسانی برود کره از هنرر نقّرالی حمایرت و از آ ن
بهعنوا ن شیوهای برای مدّاحی اهل بیت(ع) نیز استفاده کرد(.نجم ،1390 ،ص)84
در چنین فضای فرهنگی و اجتماعی برخی مضرامین و عناصرر زبرانی اسرالمی و
دینی به نگارههای شاهنامه و طومار نقّاال ن راه مییابد و نقّاال ن نیرز در اجررای نمایشری
خود دست به قرینهسازی میزنند .این نوع قرینهسازی را میتوا ن بهنوعی همعصر کرد ن
داستا نهای شاهنامه تلقی کردد چراکه نقّاال ن ،نمایش نقّالی را در حضور مخاطبا ن برگزار
میکردند و ناگزیر بخشی از فرهنگ گفتاری زما ن ،خودبهخود وارد طومارها میشرد ترا
آنجا که برخی عالقهمندا ن نقّالی خوش داشتند که «شخصیّتهای داستانی مرورد عالقرة
آنها نیز مسلما ن و شیعهمذهب باشند و مرال رستم افکنده و کمربسرته امرام علری(ع) در
نظر آنها گرامیتر از تهمتنِ نامسلما نِ شاهنامه بودهاست(».آیردنلو ،1391 ،ص )62یرا در
نگارههای شاهنامه و نقّاشیهای قهوهخانهای تصویر سیاوش با پرچمی در دست کشیده
شده است که آیة «نصرُ منَ اهلل و فتحٌ قریب» بر آ ن نقش بسته است(.دوسرتخواه،1389 ،
ص)150
بهکارگیری این عناصر را میتوا ن در ایجاد پیوند بین شخصریّتهرای شراهنامه برا
فرهنگ اسالمی برای جلب نظر برخی علمای مخالف ،ارزیابی کرد .مانند ایرن عبرارت-
ها« :آواز فریاد برخاست که سهراب جا ن به جا ن آفرین تسلیم نمرود انّرا للِره و انّرا الیرهِ
راجعو ن»(هفت لشکر ،1377 ،ص« )195رستم چو ن به زابل رسید خبر بره زال آوردنرد
گریبا ن چراک چراک کررد و خراک برر سرر ریخرت و چهرل روز در تعزیرت سرهراب
نشست»(هما ن ،ص« )196از وقت صبح تا نماز عصرر ترالش کردنرد»(همرا ن ،ص)192
«اولی آ ن است که با من به پای قلعه آیری»(همرا ن ،ص« )186گفرت غرم مخرور کره ا ن
شاءاهلل او را به ی

سیلی خواهم افگند»(هما ن ،ص )187عالوهبراین ،ترکیبرات اسرمی
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در طومارها عمدتا بهصورت اضافة شد ن اسم پسر بر پدر با استفاده از کلمرة«ابرن» بیرا ن
میشود :رستم بن زال ،هجر بن گودرز ،رستم بن سهراب.
 .2دلیلتراشی
طومارها برآمده از نگرشهای فرهنگعامّه به داستا نهای شاهنامه با گذر از صافی
عواطف و احساسات عموم مردم است .آنا ن بیتوجّه به این نکترة کلیردی کره «اسراطیر
اساسا از نگرش غیرمنطقی انسا ن ابتدایی دربرارة جهرا ن پیرامرو ن خرویش ظهرور کررده
است»(روتروِ ن ،1378 ،ص )49بررای برخری ابهامرات داسرتانی شراهنامه چرو ن و چررا
میکردند و چگونگی وقوع آنها را شفّاف میساختند .نقّراال ن همرواره سرعی مریکردنرد
برای جبرا ن نقا کور و خألهای غیرمنطقی یا تکمیل آ ن و نیرز شرفّاف شرد ن رفترار و
کردار شخصیّتها و کاستن از تعلیق داستا ن ،دست به قرینهسازی یا دلیلتراشی بزنند.
داستا ن رستم و سهراب بهواسطة داشتن جنبة احساسیعاطفی بسیار قوی ،جرذّاب
و انسا ندوستانه ،محملی بودهاست تا نقّاال ن با گزینش و اجرای آ ن بررای عمروم مرردم،
خود و مخاطبا ن را در مسریر وقروع حروادث قررار دهنرد و از منظرر خرود ،داسرتا ن را
بازآفرینی یا تکمیل کننرد .عمردة ایرن برازآفرینیهرا و برافرزودههرا ناشری از سرازوکار
دلیلتراشی است .مصادیقی که بهعنوا ن دلیلتراشی در طومارها یافتره مریشرود درواقرع
چیزی نیست مگر قضاوتها و ذهنخوانیهای رایج زما ند درنتیجره طومارهرا همچرو ن
آینهای بازتاب دهندة رفتارهای مردمی در مواجهه با موقعیّرتهرای تراژیر

و حماسری

داستا ن است .نکتة جالبتر اینکه بسیاری از مصادیق دلیرلتراشری منشرأ روا نشرناختی
دارند و نقّاال ن در مقام راویا ن و نمایشپردازانی چیرهدسرت هرگرز روا نمریدیدنرد کره
وقایع و شخصیّتهای داستانی شاهنامه در مرزهای دوردست اسطوره و حماسه منحصر
بمانند .نقّاال ن با رویکرد تراریخی و واقرعگرایانره حصرار سرطبر اسرطوره و حماسره را
درمینوردیدند و با فروکاستن جنبههای اساطیری و حماسی ،میکوشیدند به ریشههرای
روا نشناختی تغییر و تحوّالت داستا ن پی ببرند و سؤاالت مقدّر مخاطبا ن را هم بیپاسخ
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نگذارند .برایناساس ،مهمترین مصادیق دلیلتراشی در داستا ن رستم و سهراب عبارتنرد
از:
 .1-2ربوده شد ن رخش
عاملی که موجب میشود رستم سر از ناحیة سرمنگا ن درآورد و برا اسرتقبال شراه
سمنگا ن و آشنایی با دخترش تهمینه ،شبی سرنوشتساز را در آ ن ناحیه به صبح برساند
و زنجیرهای از حوادث گوناگو ن شکل بگیرد ،همگی به حلقة اصلی یعنی جریا ن ربروده
شد ن رخش متّصل است .با توجّه به خصوصیّات منحصربهفرد رخش ازجمله فوالدسُم،
پیلپیکر ،پیل ژیا ن ،اژدها صفت ،مهارناپذیر و تیزهروش کره گراه برر رسرتم نیرز پیشری
میگیردد بهویژه در عبور از هفتخا ن و خا ن اوّل و دوم در نبرد با شیر و اژدها و توطئة
شغاد میتوا ن پرسید که چگونره چنرد نفرر موفّرق مریشروند ایرن«عجایرب مخلوقرات
جها ن»(صفا ،1387 ،ص )548را مهار کنند ،بربایند و از او بهره بجویند؟
سوارا ن ترکا ن تنرری هفتهشرت

بررا ن دشت نخچیررگا ن برگذشت

پی اسررپ دیدنرررد در مرغررزار

بگشررتند گرررردِ لرربِ جویبررار

چو بر دشت مر رخرش را یافتند

سرروی بنررد کردنررش بشتافترند

گرفتنررد و بردند پویررا ن به شهر

از رخش جستند بهر

همی هر ی

(فردوسی)21-18/2 ،1391 ،
نقّاال ن در جواب به این سؤال مقدّر ،با پیشکشید ن صرحنة رفرتن رخرش بره گلّرة
اسبا ن(ایلخی) و جفتیابی با مادیا ن دیگر ،مورد توجّه واقع شد ن فسیلهبا ن(گلّرهبرا ن) و
نیز کشته شد ن چند نفر از ربایندگا ن هنگام گرفتن رخش این اتّفاقات را دلیلی بر ربروده
شد ن رخش میدانند« :در این وقت ایلخی شاه سمنگا ن به آنجا رسید .رخش خود را بر
میا ن ایلخی انداخت بر ی

مادیا ن افتاد .فسیلهبا ن خبردار شد .نگراه کررد عجرب اسرب

دید کمند برداشت آمد که رخش را بگیرد .رخش شیهه کشیده پیش رفت .فسیلهبا ن برر
او کمند انداخت رخش را گرفت به پیش شاه سرمنگا ن بررد احروال بره پادشراه گفرت.
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جرا پنهرا ن دارنرد(».آیردنلو،1388 ،

ص)457
«ناگاه جمعی از مردم شهر سمنگا ن بدانجا رسیدند .طرفه مرکبی به نظر درآوردنرد
و کمند بر یال رخش انداختند .میخواستند او را بگیرند که رخش وفرادار بره دنردا ن و
لگد چند از ایشا ن[را] بکشت .عاقبت او را گرفتند و به شهر رفتند (».افشاری و مداینی،
ص )183به همین دلیل است که بعدها وقتی سخن از انتخاب اسرب سرهراب بره میرا ن
میآید از کرّهای نام میبرند که از نتیجة جفتیرابی رخرش برا مادیرا ن در همرا ن زمرا ن
ربودهشد ن است و مورد توجّه سهراب واقع میشود« :امّا روزی که رستم به این والیرت
وارد شده بود ،رخش بر ی

مادیانی جنس کرده بود و از آ ن کرّهای بههمرسریده برود و

آ ن کرّه را به خدمت سهراب آوردند .سهراب بر کرّة رخش سروار شرده ،متوجّره ایررا ن
گردید»( افشاری و مداینی ،ص.)185
 .2-2وصلت با تهمینه
فردوسی در صحنة آمد ن تهمینه بر بالین رستم که شباهنگام رخ مریدهرد از زبرا ن
تهمینه سه دلیل برای تصمیم او برمیشمارد .1 :عشق و شیفتگی  .2تولّرد پهلروا نزادهای
از نژاد رستم  .3پیدا کرد ن رخش.
بر تو چنیررن گشتهام

خرررد را ز بهرررر هوا کشتررهام

یرکی آن

وُدیرررگر که از ترو مگرر کردگار

نشرراند یررکی پرورم انردر کنار

مگر چو ن تو باشد به مردی و زور

سپررهرش دهد بهرِ کیوا ن و هور

سدیررگر که اسپررت بجرای آورم

سمنررگا ن همرره زیررر پای آورم
(فردوسی)78-75/2 ،1391 ،

بیتردید عشقورزی ،شیفتگی و تعلّق خاطر تهمینه به رستم انگیزة اصرلی و اوّلیّرة
اوست که حتّی حکیم فردوسی خردگرا نیز بر آ ن تأکید میکند ترا جرایی کره برا تعبیرر
«کشتن» یا قربانی کرد ن خرد در راه عشق ،از احساس درونی تهمینره توصریف عمیقری
کرده است .نقّاال ن با دقّت در این صحنة پر احساسِ عاشقانه ،هرچنرد بره مروارد دوم و
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سوم اشاره کردهاندد امّا مهمترین دلیل و انگیزهای را که خود تهمینه بر آ ن تأکید میکنرد
مسکوت گذاشته و از آ ن چشم پوشیدهاند .شاید میپنداشتند کره عشرقورزی تهمینره و
بیا ن صریح آ ن از زبا ن ی

دوشیزه ،چندا ن با معیارها و ارزشهرای فرهنگری حراکم برر

جامعه و ذهنیّت مردم سازگار نبوده است و چنین وصلتی جز با رعایت موازین شررعی
و عرفی پذیرفتنی نیستد درنتیجه تهمینه را مانند «خدمتکاری» فرض کرردهانرد کره بره
رستم ابراز عالقه میکند یا در تعبیرری مالیرمترر «آرزو داشرته رسرتم را ببینرد» .سرپس
«قاضی» میطلبند تا تهمینه را به عقد رستم درآورند.
«پیشازاین تعریف مرد و مردانگی تو را شنیدهام .همیشه آرزو داشتم شما را ببینم.
حاال به مطلب رسیدم .از آمد ن تو خبردار شدم به خدمت آمدهام که به وصال من برسری
بلکه از تو خدای تعالی به من فرزندی بدهد که مرل تو دالور شرود و آوازة او در ایررا ن
و تورا ن به هم رسد و اگرر ترو ایرن کرار بکنری مرن هرم از رخرش ترو نشرا ن بره ترو
دهم»(آیدنلو ،ص.)458
«پهلوا ن چو ن نظر کرد ،طرفه نازنینی را دید که در زیر چررخ کبرود مررل و قرینره
نداشت .تهمتن گفت :ای نازنین! چه کسی و چه مدّعا داری؟ تهمینره گفرت :ای دالور!
من دختر پادشاه سمنگانم مدّتی است آوازة شجاعت و پهلوانی ترا شنیدهام ،غایبانه کمرر
خدمتکاری ترا بر میا ن جا ن بستهام و خدای تعالی تررا بره مرن رسرانیده اسرتد الحرال
میخواهم که مرا به کنیزی خود قبول کنی .رستم نیرز از جرا ن و دل عاشرق او شرد .در
ساعت کسی پیش پادشاه فرستاد .شاه سمنگا ن قبول نمود .پس قاضی را طلبیدنرد ،عقرد
تهمینه را با رستم دستا ن بستند»(افشاری و مداینی ،ص.)184
 . 3-2قول ازدواج سهراب با دختر افراسیاب
افراسیاب وقتی از انگیزة ماجراجویانة سهراب آگاه میشود ،با گماشرتن هومرا ن و
بارما ن و فرسرتاد ن خلعرت و لشرکری انبروه ،سرهراب را برهگرمری مرینروازد و زمینرة
لشکرکشی سهراب به ایرا ن را فراهم میکند .نقّراال ن عرالوه برر مراجراجویی سرهراب و
زمینهچینی و تحری

افراسیاب به لشکرکشی به ایرا ن ،دلیل دیگرری برسراختهانرد و آ ن
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اینکه افراسیاب در نامهای به سهراب ،قول میدهد به شر کشتن کاووس ،دخترر خرود
را به او بسپارد« :افراسیاب چو ن این مژده بشنید ،شاد شد .پس هوما ن ویسه را با بارما ن
که هر دو برادر بودند با خزینة بیشمار و دوازده هزار کس به خدمت سهراب فرستادند
و نامهای به او نوشت که :میباید به ایرا ن بروی ،کاووس را بکشی تا من دختر خرود را
به تو بدهم و تورا در ایرا ن پادشاه کنم (»...افشاری و مداینی ،ص .)185به نظر میرسرد
این دلیلتراشی ناشی از درآمیختن وقایع داستانی دیگری است که در شراهنامه آمرده یرا
توجیهی برای لشکرکشی اوست.
 . 4-2مجادله رستم با کاووس
خطر قریبالوقوع حملة سهراب به ایرانیا ن چنا ن هراس و ولولهای در دل کاووس
و لشکریا ن میاندازد که کاووس بهناچار گیو را با نامهای به نزد رسرتم مریفرسرتد و برا
تعیین ضرباالجل به رستم دستور میدهد بهسررعت بره بارگراه بشرتابد امّرا رسرتم برا
بیاعتنایی و با تأخیر چهارروزه رو به بارگاه مینهد .دالیل تأخیر رستم در بازگشرت بره
بارگاه و مقابله با سهراب هرچه باشد ،باع

خشمگین شد ن کاووس میشود و بهتنردی

بر رستم میشورد.
نقّاال ن با دلیلتراشی برای برخورد تند پادشاه با رستم ،مدّت تأخیر رستم در آمرد ن
به بارگاه کاووس را به ی

هفته تا ی

ماه افزایش میدهند« :مجلس آراسرته بره عریش

مشغول شدند .چو ن روز دیگر شد رستم سهراب را فراموش کرد باز مجلس آراست ترا
ی

ماه گذشت .بعد از آ ن گیو گفت ای پیلرتن کراووس تمرام اضرطراب دارد مریبایرد

رفت»(آیدنلو ،ص«.)462راوی گوید که چو ن نامه را به دست رستم داد و دالوریهرای
سهراب را شرح نمود که رستم حیرا ن شد .گفت غم مخور که إ نشراءاهلل او را بره یر
سیلی خواهم افگند .گیو گفت :ای دالور! کاووس به من سفارش کرده است که ی جرا
قرار نگیرم .رستم گفت :چند روز صبر کن تا میخوریم .هرچند گیو بیش گفت ،رسرتم
کم شنید و به می خورد ن مشغول شدند .بعد از ی
ایرا نزمین آمد»( افشاری و مداینی ،ص.)187

هفته بنا به خاطر گیو برخاسرته ،بره
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نقّاال ن برخالف شاهنامه ،بهپیشواز رستم نرفتن را دلیل دیگرری بررای نشرا ن داد ن
ناراحتی کاووس از تأخیر رستم ذکر میکنند« :چو ن دیر آمده برود کراووس برآشرفت و
فرمود که پور زال را پیشواز نکنید .سردارا ن از ترس کاووس پیشرواز نکردنرد»(آیردنلو،
ص .)463درادامة مجادلة پادشاه و پهلوا ن ایرا نزمین ،کاووس پس از شرنید ن هشردار و
اندرز ،گودرز را برای پوزشخواهی و دلجویی به نزد رستم میفرستد .وقتی گرودرز بره
همراه لشکریا ن به پوزشخواهی نزد رستم میشتابند نوعی دلیلتراشری و نیرز دلجرویی
فروتنانه که بر زبا ن گودرز جاری میشود دربردارندة جنبههای روا نشناختی کالم اسرت
که رستم را متقاعد میکند تا برگردد و با کاووس آشتی کند و به مقابله با دشرمن ایررا ن
بپردازد .به ویژه اینکه موضوع قهر رستم بهانهای است که بگویند او از سهراب ترسریده
است .نقّاال ن در چنین وضعیّتهای بحرانی به کشف جزئیّات واکنش شخصیّتها توجّه
خاصّی دارند و نوعی رفتارشناسی در بیا ن آنها نهفته است.
«چو ن گودرز این سخن را شنید درساعت از پریش شراه برخاسرت و سروار شرد.
سردارا ن ایرا ن برداشته القار کردند و خود را در راه به رستم رسانیدند .همه پیاده شردند
سرها برهنه کرده پیش پیلتن را گرفته دعا و ثنا کردند گفتند ای پهلوا ن تو مریدانری کره
کاووس دیوانه است و تندی میکند امّا زود پشیما ن میشود .اگرر از پادشراه رنجیردهای
تقصیر ایرانیا ن چیست که در دست ایرانیا ن به کشتن دهی ...ای تراجبخرش بردا ن کره از
رفتن شما مردم گوید که رستم از جنگ ترسیده است تندی شاه را بهانه کرده اسرت بره
در رفت و حاال نام خود را بر عالم بدنام مکنی و برگرد سهراب را عالج کرن»(آیردنلو،
ص.)464
در ادامة ماجرا برای نشا ن داد ن صلح و صمیّمت ایجاد شده بین کاووس و رسرتم،
موضوع به استقبالِ رستم رفتن کاووس ،بوسه زد ن برر جبرین و دسرتبوسری رسرتم را
دلیلی بر این مدّعا میدانند« :خبر از جهت کاووس آوردند که رستم میآید .شاه کاووس
ی

میدا ن راه رستم را استقبال نمود ،پیاده شد[و] او را دربرگرفت و جبرین او را بوسره

داد .رستم خواست دست او را ببوسد ،نگذاشرت .برا هرم بره بارگراه آمدنرد و مجلرس
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آراستند و صحبت گرم شد»(هما ن ،ص« .)188چو ن رستم اینهرا را شرنید خنرده کررد
گفت اگر دل من واهمه بداند او را از وجود خود به در کنم .ایرن بگفرت بررای خراطر
سردارا ن برگردید آمد به درگاه کاووس رسید و پیاده شد قدم به درو ن گذاشت .کاووس
رستم را دید از روی تخت برخاست و تواضع کرد گفت ای پهلروا ن ایرنهرا را برر مرن
مگیر که من چو ن آمد ن سهراب را شنیدم و خود را گم کرردهام .چرو ن ترورا بره یراری
خواستم شما دیر آمدید من سراسیمگی ،این بیادبی کردهام»(آیدنلو ،ص.)464
 .6-2رویارویی رستم و سهراب
نبردهای سهگانة پدر و فرزند جزو حسّاسترین و احساسبرانگیزترین بخشهرای
این داستا ن است .فضای عاطفیروانی حاکم بر داستا ن درنهایت این فرصت مغتنم را بره
نقّاال ن میدهد که از هنر روایی نمایشی خویش برای آفرینش لحظهبهلحظه نبرد اسرتفاده
کنند .مهر و عطوفت یا کینه و خصومتی که نقّاال ن از زبا ن دو شخصریّت اصرلی داسرتا ن
دربارة یکدیگر ابراز میکنند نشا ن میدهد تا قبل از کشتهشد ن سهراب به هیچکدام نگراه
جانبدارانهای ندارندد امّا نقّاال ن با بیا ن دالیلی و مقصّر جلوه داد ن دیگرر شخصریّتهرا از
سرزنش رستم صرف نظر میکنند و از خطای او درمیگذرند .هرچند فردوسی در پایا ن
داستا ن با اینکه رسرتم را در عرالیتررین جایگراههرا توصریف مریکنرد و نرابتررین و
سنجیدهترین واژهها را برای جها نپهلوا ن ایرا ن برهکرار مریگیررد ،پرس از کشرته شرد ن
سهراب نمیتواند رنجش د ِل نازک را از رستم کتما ن کند:
یکی داستا ن است پر آب چشم

دل نازک از رستم آید به خشم
(فردوسی)1014/2 ،

رستم با تجربة جنگی که دارد سهراب را فریب میدهد و از چنگ او رها میشود.
از نگاه نقّاال ن که در پی یافتن دلیلی برای این صحنه هستند ،این فریب خورد ن سرهراب
ناشی از طفل بود ن ،غرور و دالوری اوست« :آنجایی که غرور و دالوریهرای سرهراب
بود ،از روی سینه رستم برخاست و برفت که هوما ن ویسه نمایا ن شد ،گفت :ای دالور!
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این جوا ن را که افگندی چرا نکشتی؟ سهراب احوال را بازگفت .هوما ن گفت :دریرغ از
جوانی تو که در دست همین دالور کشته خواهی شد و سهراب گفت :تو پنداری دیگرر
او را نتوانم افگند؟! اگر این دفعه به میدا ن بیایرد ،سرر او را از قلعرة برد ن جردا سرازم»(
افشاری و مداینی ،ص.)193
نقّاال ن برای مغلوب شد ن رستم و فرار از چنگ سهراب دلیل میآورند که پریش از
این رستم در مناجات خود از خدا خواسرته برود کره از زورش کاسرته شرود و برا ایرن
شکست دوباره از خداوند میخواهد او را زورمند کنرد .شراید ایرن موضروع توجیره و
دلیلتراشی باشد برای فریبکاری رستم در نبرد با سهراب یا نوعی تقردّس بخشرید ن بره
قدرت خدادادی رستم است« :رستم چو ن از زیر تنة سهراب برخاست ،گفتی کره مردار
عالم را بر سر او کوفتند .دیگر به سراپرده نیامد .بره دامرن کروهی شرد و سرر و ترن را
بشست ،روی نیاز به درگاه بینیاز بمالید و چندا ن گریست که خونابره از چشرم او سرر
کرد .گفت :بار خدایا! آ ن زور از تو میخواهم که تا کعب به خاک مریرفرتم ،کره خرود
مناجات کردم :این زور را از من بستا ن و هرگاه حاجت داشته باشم ،به مرن ارزانری دارد
و چندا ن گریه کرد که او را سنه در ربود .ناگاه آوازی شنید که برخیز .چو ن برخاست با
خود دیگر زور و توانایی دید .برخاست ،روانه شد ،تا زانو بر خاک میرفرت»( افشراری
و مداینی ،ص.)193
کشته شد ن سهراب و در پی نوشدارو رفتن رستم و توصیف حاالت روحیروانری
وی نیز در طومار نقّاال ن نکتههای درخور تأمّلی دارد .در یکی از طومارها رستم خطراب
به سهراب که نقش بر زمین شده است او را مقصّر این بال و مصیبت میداند« :رستم که
این را بشنید برگردید بر سر سهراب آمد او را مرده دید خود را از مرکب انرداخت سرر
خود را برهنه کرد .خاک بر سر میریخت و میگفت ای فرزند این چه بالیی بود که برر
من آوردی؟ حاال تمام عالم بد میگوید .حاال چه خبرر بررای مرادرت فرسرتم»(آیردنلو،
ص.)472
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نقّاال ن همچنین در کشاکش این واقعة هولناک ،هوما ن و بارمرا ن را نیرز برهعنروا ن
مقصّرا ن حادثه مورد بازخواست رستم قرار مریدهنرد« :رسرتم پیغرام بررای هومرا ن [و]
بارما ن فرستاد که ای حرامزاده از فعل بد خود احوال سهراب را به من نگفتیرد(».همرا ن،
ص )472تهمینه نیز در طومار نقّاال ن ضمن سوگواری برای سهراب در برخی روایتهرا
حتّی به جنگ رستم میآید« :چو ن این خبر به مادر سهراب رسید ،خاک بر سرر ریخرت
و گیسوهای خود را بریده ،در آتش انداخت و چشمهای خود را به ناخن بیرو ن آورد و
قیامت آشکارا شد .روایت کردهاند که بعد از سهراب چندا ن گریست تا وفرات یافرت و
در روایت دیگر گفته اند لشکر برداشت بر سر رستم آورد که او را به قتل رساند ،زال آ ن
را با رستم آشتی داده و فرامرز از مادر سهراب بهم رسید»(افشاری و مداینی ،ص.)196
نتیجهگیری
تحلیل طومارها نشا ن میدهد آنچه در اسطوره و حماسه به زبا ن رمز و ایجاز بیرا ن
شدهاست نقّاال ن سعی کردهاند با ابهامزدایی مطابق با ذهنیّرت سرادة خرود و جامعره بره
سؤاالت مقدّر پاسخ دهند و با این کار روایت داستانی را تکمیل یا تفسیر کننرد .در ایرن
مسیر بسیاری از برداشتهای شخصی یا جمعری برآمرده از آرزوهرا و آرمرا نهرا نمرود
مییابد و به هستة اصلی داستا ن گره مریخرورد .درنتیجرة ایرن گررهخروردگی روایرت
داستانی از آنچه «هست» به آنچه «باید باشد» دگرگو ن میشود .اساس این دگرگرونیهرا
در چهارچوب دو سازوکار قرینهسازی و دلیرلتراشری انجرام مریشرود .همچنرین ایرن
بررسی نشا ن مریدهرد نقّراال ن برهعنروا ن نماینردگا ن و مروّجرا ن فرهنرگ عامّره ،نروعی
رفتارشناسی شخصیّتها و تحلیل تعامل و تقابل آنها را در ذهن خود داشتهاند و کرانو ن
توجّه آنها نیز موضروعاتی ماننرد دلبراختگی قهرمرا ن داسرتا ن ،گرزینش اسرب پهلروا ن،
اصطالحات و مفاهیم دینی ،نحوة مواجهة رستم با کاووس و واکنش رستم و تهمینره در
واقعة کشته شد ن سهراب بوده است .نکتة اساسی دراینمیا ن ،خارج کرد ن لحن حماسی
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شاهنامه از بافت اصلی و نزدی

کرد ن آ ن به شیوة گفتار عامیانه است که شرگرد اصرلی

نقّاال ن به شمار میرود.
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